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159.000€

ZONA MUY TRANQUILA
Ref. 12706 LA LLANTIA: Planta baja 90m2. 
Perfectamente orientado, sin necesidad de re-
forma alguna. 4 dorm (2 dobles). Salón comedor 
22 m2. Balcón soleado. Cocina equipada con ga-
lería. Baño completo y actualizado. Suelos gres. 
Puertas tipo haya. Exteriores de aluminio lacado. 
Pequeña comunidad de sólo 2 vecinos!!

T

86.000€

PISO CON ASCENSOR
Ref. 12652 JUNTO AVD.GATASSA: Piso 
de 75m2 con ascensor. 3 habitaciones (2 do-
bles). Reformado. Baño con plato de ducha. 
Cocina de roble con galería anexa. Suelos de 
gres. Puertas de sapelly provenzal. Ventanas 
de aluminio blanco. Excelente relación precio 
y estado. Rodeado de servicios!

T

250.000€

ZONA PRIVILEGIADA
Ref. 12725 SUPER CENTRO: Junto Plaza Santa 
Anna, en el corazón de Mataró,  exclusiva vivienda 
70 m2 útiles +  60m2 de patio a nivel. Mejor que 
nuevo. Con ascensor. 2 dormit. Gran salón 25m2 
con patio muy soleado. Calefacción. Aire Acondi-
cionado.  Único y exclusivo en zona peatonal. Viva 
sin necesidad de coche a un paso de todo! 

T

328.000€

OPORTUNIDAD POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12647 PARQUE CENTRAL: Frente mismo 
de Parc Central. Magnífi ca vivienda 127m2 con 
terraza a nivel 30m2. Formidables vistas e impe-
cable estado. Exterior y muy bien distribuido 4 
dormitorios. Salón comedor 30m2. Gran cocina 
offi ce. Galería anexa. 2 Baños completos (1 tipo 
suitte)  Parking + trastero incluidos en el precio!

T

120.000€

BUENA OPORTUNIDAD
Ref. 12721 ZONA TORNER: Perfectamente situado en una de las zonas más tranquila 
y demandadas. Buen piso exterior en su totalidad en esquina.  Destaca por su lumino-
sidad en cualquier punto del inmueble. 3 dormitorios. Salón comedor con 2 orientacio-
nes. Cocina en óptimo estado de conservación. 2 balcones. Es una excelente ocasión 
por sus características.! 

T

T 143.000€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12715 ZONA MOLINS: Gran piso totalmente exterior. Sup. 95m2 más dos balcones. 
Dispone de 4 habitaciones (2 dobles) actualmente una amplía la cocina en 2 ambientes. 
Galería. Baño completo. Amplio salón de 21 m2 con salida a un balcón tipo terracita  
con vistas panorámicas espectaculares. El edifi cio dispone de ascensor. A un paso del 
centro de la ciudad!!.

T

T 186.000€

SEMI CENTRE
Ref. 12724 JTO. RONDA: Bonito piso semi nuevo con terraza de 50 m2 a nivel de la vivien-
da. Edifi cio del año 2005 con ascensor. Excelentes acabados. Consta de 55 m2 distribuidos en 
2 dormitorios. Baño con bañera. Salón comedor con cocina tipo americana. 50 m2 de terraza. 
Plaza de parking grande para coche y moto. Ubicado a un paso del centro comercial a 10 m de 
la estación. Excelente orientación. Piso muy soleado.

T

T 284.000€

TERRAZA DE 60M2
Ref. 12729 JTO. PZA ITALIA: Increíble piso de 110 m2 con 60 m2 de terraza a nivel. 4 
dormitorios (2 de ellos dobles) 2 baños completos (uno en suitte) Gran cocina de 12 m2 
con amplia galería anexa. Espectacular salón comedor de 35 m2 en 2 ambientes. Exce-
lente estado de conservación. DEFINITIVO. PARKING INCLUIDO EN EL PRECIO!

T

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

159.000€

ZONA MUY TRANQUILA
Ref. 12706 LA LLANTIA: Planta baja 90m2. 
Perfectamente orientado, sin necesidad de re-
forma alguna. 4 dorm (2 dobles). Salón comedor 
22 m2. Balcón soleado. Cocina equipada con ga-
lería. Baño completo y actualizado. Suelos gres. 
Puertas tipo haya. Exteriores de aluminio lacado. 
Pequeña comunidad de sólo 2 vecinos!!

328.000€

OPORTUNIDAD POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12647 PARQUE CENTRAL: Frente mismo 
de Parc Central. Magnífi ca vivienda 127m2 con 
terraza a nivel 30m2. Formidables vistas e impe-
cable estado. Exterior y muy bien distribuido 4 
dormitorios. Salón comedor 30m2. Gran cocina 
offi ce. Galería anexa. 2 Baños completos (1 tipo 
suitte)  Parking + trastero incluidos en el precio!

• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor de 
su propiedad y la forma de rentabilizarla y obtener 
el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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En la primera setmana del període d'entrega ja han 
arribat una desena de propostes per competir en el 
9è Concurs del Cartell Alternatiu de Santes que orga-
nitza el Tot Mataró. Una oportunitat perquè tothom, 
sigui de l'edat que sigui, faci una proposta i l'ocasió 
perquè siguin els mataronins els que escullin la gua-
nyadora. Hi ha temps fi ns al 25 de juny per a entregar 
les propostes, tantes com es vulgui.

Ja s'estan rebent les primeres propos-
tes pel Concurs del Cartell Alternatiu 

L’ENQUESTA

T'agrada el cartell de Les 
Santes 2017?

65,4 % No.
34,6% Sí.

FUTSAL MATARÓ

LA PREGUNTA

Creus que el govern 
arribarà unit a final de 
mandat?

CAS MACROPROSTÍBULS

Els operadors comercials del Pla d'en Boet estan farts de veure com 
després de cada nit de festa als locals de la zona han de conviure amb 
les restes del "botellón" que s'hi fa.

APLAUDIT: L'ascens del primer 
equip corona una bona feina feta 
a nivell global per tot el club. A 
gaudir a categoria estatal!

CASTIGAT: La jugada legislativa de 
l'Ajuntament per impedir els polè-
mics locals ha fracassat, tombada 
per la justícia.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

El certamen és popular i les bases del mateix es poden 
consultar a través de la web totmataro.cat/cartellsantes.

Els participants del Concurs opten a guanyar un 
iPad mini gentilesa de SimóMac, un lot de productes 
de plàstica gentilesa d'Abacus o un menú doble genti-
lesa de Bocca Restaurant. A pensar, a imaginar, a crear 
i a guanyar, doncs!

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2

CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)

A partir de
425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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#JUNYSOLIDARI
Mataró és una ciutat per a tots i totes, uneix-te 
al  #junysolidari . Durant aquesst mes activitats, 
conferències, la Nit de la solidaritat i la IV Mostra 
d’entitats
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Detinguda per les àvies mortes
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 Foto antiga Les portades

 Aquesta foto-
grafi a va ser pre-
sa a principis dels 
anys 90 i correspon 
al moment en què 
diversos regidors i 
personalitats de la 
ciutat van posar la 
primera pedra per 
la construcció del 
Casal Municipal 
de la Gent Gran del 
Parc, situat al Parc 
Central Vell, que en-
cara ara és un dels 
Casals de Gent Gran 
amb més membres 
de la ciutat. Al centre 
de la imatge hi podem 
veure a l'alcalde del 
moment, Manel Mas.

La primera pedra del Casal del Parc

moltes de les activitats i tallers que 
ja realitzava llavors. 

Per exemple, realitzen teatre, 
pintura i dibuix, balls de saló, acti-
vitat física o cant coral, entre altres.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

El Casal Municipal 
de la Gent Gran del 
Parc va ser traslladat al nou em-
plaçament perquè l'espai en el 
qual estava situat fi ns llavors, da-
vant la coneguda font del 'negrito', 
era insufi cient. Actualment manté 

Foto antiga 1774.indd   1 31/5/17   16:40
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Una nova sentència autoritza els dos 
macroprostíbuls a Mataró
El Suprem confirma la nul·litat de l'ordenança que impedia l'obertura de prostíbuls a 
Mataró, amb la que l'Ajuntament pretenia frenar l'obertura de dos grans bordells a la ciutat

Societat: Redacció- ACN

 El Tribunal Suprem (TS) con-
fi rma la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), que anul·lava part de l'or-
denança municipal de l'Ajunta-
ment de Mataró que tenia intenció 
d'entorpir l'obertura de dos grans 
bordells. Segons el TSJC, les limi-
tacions de superfície que fi xava 
la normativa municipal feien el 
projecte inviable i vulneraven la 
llibertat d'empresa. El consistori 
va al·legar que la normativa de 
la Generalitat li permetia afegir 
restriccions addicionals a les que 
estableix la pròpia Llei catalana 
d'espectacles, però el Suprem 
tampoc entén que estiguin prou 
justifi cades, ja que l'objectiu de 
l'Ajuntament no és "evitar l'aglo-
meració d'aquest tipus d'establi-
ments ni impedir la coexistència 
amb altre tipus d'activitat", com 
fi xa la normativa.

Dos prostíbuls al polígon
El promotor dels prostíbuls vol 
obrir dos locals que confi gurarien 

un gran complex de més de 2.000 
metres quadrats i unes 80 habita-
cions. L'Ajuntament va aprovar 
una ordenança molt restrictiva 
que establia un límit màxim de 
500 metres quadrats per a l'ac-
tivitat principal i limitava al 10% 
de la superfície total l'espai desti-

nat a habitacions, amb la voluntat 
d'entorpir el projecte.

Una norma a mida
Davant de la nova normativa, l'em-
presari va denunciar –i el mateix 
Ajuntament també ho va reconèi-
xer– que la verdadera fi nalitat del 
consistori era fer inviable aquesta 
tipologia d'establiments i ara el TS 
dóna la raó al promotor del ma-
croprostíbul i dóna per bona la 

sentència del TSJC que anul·lava 
aquestes limitacions.

La sentència del Suprem descriu 
que els dos articles impugnats so-
bre la limitació de superfície dels 
prostíbuls infringeixen la Llei ca-
talana d'espectacles i activitats 
recreatives i el Reglament d'es-
pectacles "Aquestes normes no 
preveuen restriccions de super-
fície", recorda el TS, que afegeix 
que les limitacions introduïdes 
per l'Ajuntament "no s'ajusten 
al contingut de la llei".

En aquest sentit, l'alt tribunal 
recorda que només es podrien 
haver justifi cat aquestes restric-
cions "per evitar l'aglomeració 
d'aquest tipus d'establiments i 
impedir la coexistència amb altre 
tipus d'activitat", dues situacions 
que l'Ajuntament no hauria justifi -
cat. El consistori, critica el Suprem, 
ha fet un plantejament "confús" 
del seu recurs amb una "fi nalitat 
instrumental". Altres restriccions 
que posava l'ordenança feien la 
referència a les places d'aparca-
ment i la necessària ventilació de 
les habitacions.

El solar on es van projectar els dos grans bordells Arxiu

2

El projecte preveu la 
creació de dos grans 
bordells de 2.000 metres 
quadrats

CulturaCiutat núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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que l'assumpte es tractarà pròxi-
mament en el si de la Federació 
per a veure quin marge de mobi-
lització hi ha. 

"És un tema de ciutat", exclama. 
Sánchez pràcticament es resigna 
després de la sentència del Suprem 
i creu que si fi nalment es dóna el 
cas que els projectes que van en-
cendre la metxa de la lluita contra 
els prostíbuls es mantenen en peu 
"l'únic que els podria parar és la 
mobilització veïnal".

El Pla d’en Boet, un polvorí
Sánchez assegura que la ubicació 
que el projecte dels macroprostí-
buls preveia l'any 2010, a tocar de 
la zona d'oci nocturn de la ciutat, 
convertiria la zona en un polvorí: 
"És com tenir un volcà que fume-
ja i que estem intentant controlar 
quan t'arriba l'erupció", ha dit en 
al·lusió als problemes preexistents 
associats al consum d'alcohol i la 
massifi cació de l'entorn.
"No sé què es planteja fer el go-
vern municipal però hem d'estar 
tots units", assegura el portaveu 
veïnal. | Redacció -ACN

 El president de la Federació 
d'Associacions de Veïns de Mataró 
(FAVM), Juan Sánchez, lamenta 
en declaracions a l'ACN la ma-
nera en com ha acabat la batalla 
de l'Ajuntament de Mataró con-
tra l'obertura de nous prostíbuls 
a la ciutat, després que el Tribunal 
Suprem hagi confi rmat la nul·litat 
de part de l'ordenança municipal 
que entorpia que aquest tipus d'es-
tabliments es poguessin instal·lar a 
Mataró. Segons Sánchez, l'arribada 
de nous bordells a l'entorn de la 
zona d'oci nocturn –com preveia 
el projecte que el 2010 va desen-
cadenar aquest llarg afer judicial– 
portaria "molta més confl ictivitat" 
a la zona. Tot i ser conscient que la 
sentència del Suprem és ferma, el 
portaveu veïnal reclama "unitat" 
per a mantenir el pols contra un 
model de negoci que "no porta 
res de bo".

"Sabem el que rodeja el món de 
la prostitució i no ho veiem cor-
recte. Els llocs de treball que han 
de generar-se a Mataró han de ser 
una altra cosa i no això", etziba el 
president de la Federació.  Explica 

Juan Sánchez lamenta la sentència que avala l'obertura i 
alerta del risc que creixin els conflictes

La FAVM demana unitat contra 
els macroprostíbuls

  Enguany tindrà lloc la vintena 
edició de la Nit de la Solidaritat 
amb un programa d'actes enfo-
cat a divulgar i conscienciar so-
bre la importància de la solida-
ritat i altres valors al voltant de la 
justícia, la cooperació, la pau, la 
convivència i el compromís. La 
Nit de la Solidaritat, l'acte cen-
tral, tindrà lloc el 16 de juny a les 
20 h i és obert a tothom. Forma 
part del Juny Associatiu 2017, un 
conjunt d'activitats programades 
amb l'objectiu de donar valor a la 
tasca de les associacions i els col-
lectius que treballen en la millora 
de la societat.

Israel i Palestina
L'acte central serà la conferència 
'Els Drets Humans en l'era post-
moderna: la pau a Israel-Palestina'. 
La conferència tindrà lloc a la Sala 
d'Actes del Casal l'Aliança i anirà a 
càrrec de Meir Margalit, activista 
social i polític dels Drets Humans 
i director acadèmic de l'Institut 
Universitari Oro.

A més de la conferència de 
Margalit, també es projectarà el 
documental 'Dones construint 
la pau a Israel-Palestina' i es po-
drà col·laborar en la campanya de 
recol·lecció d'aliments de la Creu 
Roja. | Laia Mulà.

Tindrà com a convidat 
especial a Meir Margalit

La Nit de la 
Solidaritat celebra 
vint anys

La instal·lació de macroprostíbuls preocupa i molt

Meir Margalit  Cedida 

 Daniel Ferrer 

Ciutat núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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Padel i centres esportius

CADA COP MÉS PISTES I JUGADORS
El pàdel s'ha convertit en l'esport de moda permanent

Sembla mentida que fa 20 anys el pàdel fos 
un esport considerat de certa elit que a casa 
nostra passava per poc més que per passa-

temps preferit del llavors President del govern es-
panyol José Maria Aznar. Dues dècades després ens 
trobem, amb implicació fefaent a la nostra comarca, 
amb una onada que supera en molt la definició de 
moda. El pàdel ha arribat per a quedar-se i, atenció 
al fet, ja és el segon esport més practicat segons les 
estadístiques, rere el futbol. ¿Com s'explica aquest 
boom, que fa que s'obrin noves pistes, es revitalitzin 
antics clubs de tenis i fins i tot hi hagi instal·lacions 
indoor per a jugar-hi?

No tothom veu el pàdel amb 
bons ulls: els clus de tenis, esport 

germà, se'n ressenteixen

Padel
i centres
esportius

La principal raó de l'èxit la pot explicar qualsevol 
practicant esporàdic com l'Agustí Juan, que fa un 
any no hi jugava i ara no baixa d'almenys una parti-
da setmanal i que assegura que "és fàcil de jugar i 
aprendre, amb un parell de dies i una mica de ganes 
no el domines però ja pots jugar amb algú del ma-
teix nivell, això el fa molt més assequible i divertit 
que alguna altra alternativa esportiva, perquè t'ho 

Obertura Padel 1,2,3,4.indd   2 31/5/17   19:00
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Gimnasos, clubs i complexes 
esportius han hagut d'invertir en 

més pistes específiques

passes bé i vas aprenent de forma ràpida i això és 
el que fa que t'hi enganxis". 

Jugar i seguir-lo

El fenomen pàdel arriba fins i tot a l'impacte mediàtic 
de les seves grans estrelles com l'argentí Fernando 
Belasteguín, considerat "el Messi del Pàdel" i que 
aquests dies és a Barcelona jugant la competició del 
World Padel Tour. Les instal·lacions del Polo s'ompli-
ran en un rebot de l'interès mediàtic comú a altres 
esports que eixamplen la base dels seus practicants, 
com pot passar amb el ciclisme. Les xifres del pàdel 
a nivell estatal són, però, d'autèntic vertigen. 

Es calcula que més de 3,5 milions de persones a ni-
vell espanyol han jugat a pàdel i en aquest aspecte 
també ressalta el lideratge català. La federació es 

va constituir el 2004 amb 2.200 llicències i tretze 
anys després ha multiplicat per set aquestes xifres 
i dona servei a 240 clubs. 

Aquestes són xifres macro que tenen repercussió 
micro a casa nostra. Gimnasos com el Paradise te-
nen gran sol·licitud de pistes i han hagut d'ampliar 
i condicionar les instal·lacions d'aquest espai. Tres 
quarts del mateix amb complexos preexistents a 
la moda com el mateix Eurofitness El Sorrall o el 
Centre Atlètic Laietània. La gent vol pàdel, juga a 
pàdel i a diferència d'altres esports sembla que no 
es cansarà de pàdel.

Obertura Padel 1,2,3,4.indd   3 31/5/17   19:00



Padel i centres esportius

QÜESTIÓ DE TÈCNICA I FÍSICA
La dimensió de la pista i les normes el fan més fàcil que el tennis

L’àrea de joc és un rectangle de 10 m d’ample 
per 20 m de llarg, tancat totalment. Aquest 
rectangle està dividit per la meitat mitjançant 

una xarxa. Als dos costats, paral·lela a la xarxa, i a 
una distància de 6,95 m, hi ha les línies de servei. 
L’àrea entre la xarxa i les línies de servei està divi-
dida en la seva meitat per una línia perpendicular 
a aquestes, anomenada línia central de servei, que 
divideix aquesta àrea en dues zones iguals. La pilota 
és una esfera de goma amb una superfície exterior 
uniforme de color verd o groc. 

Normes fàcils

Es juga amb una pala reglamentària. Per a fer el primer 
servei, el jugador que el faci ha de tenir els dos peus 
darrere de la línia de servei, entre la línia central i la 
paret lateral de la pista, ha de picar la bola per sota 
del maluc i el cop ha de ser de baix cap endavant o 
cap a dalt, mai es pot treure de dalt. S’ha de llançar 
la pilota per sobre de la xarxa cap al requadre situat a 
l’altre camp, en línia diagonal, fent que boti en aquest 
requadre o sobre una de les línies que el delimiten, i 
primer al rival que estigui situat a la seva esquerra. 
El jugador que resta ha d’esperar que la pilota boti 
dintre de la seva àrea de servei i colpejar-la abans 
del segon rebot. Les parelles poden canviar de camp 
quan la suma dels jocs sigui un número imparell.

El pàdel és un esport que requereix d’una gran 
tècnica i molt bon estat físic. Es juga en pa-
relles i consta de tres elements materials fo-
namentals: la pilota, la pala i el camp de joc.
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facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

Barceloní de naixement, s'ha 
consolidat a Masnou on és el 

tercer millor català de l'esport

UN DELS 50 MILLORS DEL MÓN
Rubén Rivera havia estat tenista i ara és un especialista en pàdel

La trajectòria de Rubén Rivera comença com 
la de molts practicants de pàdel: al tenis. Ell 
jugava al Masnou, on no va néixer però sí 

que resideix. Va jugar a tenis des dels 5 anys, amb 
bons resultats però a partir dels 12 el va començar 
a compaginar amb el pàdel, pel que s'acabaria de-
cidint als 16. En poc temps esdevindria un d'aquells 
rivals que ningú vol trobar-se amb una xarxa petita 
al mig i quatre parets que delimitin l'espai de joc. 
Avui Rubén Rivera és un jugador top, havent arribat 
a ser top-45 del món. El rànquing és exigent i té en 
compte l'acumulació de resultats. És top-3 català. 
Cada cop amb més gent pendent d'ell.

El 2009 va ser l'any de la seva eclosió, guanyant l'Eu-
ropeu a Cascais i des de llavors s'ha consolidat. La 
seva parella acostuma a ser Gerard Company i la seva 
especialitat és jugar de drive. Fa 1,82 metres d'alçada 
i als seus 27 anys està en plena maduresa esportiva. 
El 2017, temporada que ara arriba a la seva etapa més 
intensa, no ha començar tan bé com les anteriors. 
Però segueix sent un jugador top. Made in Maresme.

De la mateixa manera que tenim Albert Ramos, 
un dels 20 millors tenistes del món, al Maresme 
també comptem amb Rubén Rivera, consoli-
dat com un dels millors jugadors de l'Estat.
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Padel i centres esportius

UN ENTRENAMENT QUE ENGANXA
El crossfit està de moda com a rutina diària 

El crossfit se'l va inventar l'expolicia nord-
americà Greg Glassman l'any 2.000 com a 
rutina d'exercicis per estar en forma. La va 

pensar per a militars, bombers i policies, professio-
nals que necessiten estar sempre en un excel·lent 
estat de forma. Per a això va dissenyar un progra-
ma d'entrenament diari, de no més d'una hora, que 
combinés una gran varietat d'exercicis executats a 
alta intensitat. Menys de dues dècades després és 
un dels programes d'entrenament més buscats per 
molta gent.

El crossift ha acreditat la seva capacitat d'engan-
xar a tot aquell que el practica, ja que compta amb 
una característica que el distingeix de molts altres 
exercicis: no és només un esport sinó també, com 
pretenia el seu creador, una filosofia de l'exercici 
físic. Les instal·lacions on la gent practica Crossfit 
són molt bàsiques, no fan falta grans requeriments. 
Normalment es defugen elements que semblen in-
trínsecs al dia a dia d'un gimnàs com un mirall on 
competir a presumir. No. Al Crossfit es va de cara 
a la barraca.

Què és el Crossfit?

És un mètode d'entrenament en el qual es treballa 
moltes capacitats i qualitats físiques. I que òbviament 

produeix un augment de la forma física, en les per-
sones que el practiquen, molt ràpidament. Consta 
de treballs molt intensos, molts dels quals són propis 
de la preparació d'altres esports com boxa, rugbi, 
atletisme o halterofília, exercicis que treballen la 
capacitat de resistència aeròbica, una important 
capacitat de resistència anaeròbica, força, velocitat, 
coordinació, agilitat…

Són circuits en els quals es combinen exercicis de 
força amb un altre tipus d'exercicis de resistència o 
agilitat sense descans o amb descansos molt curts. 
De tal forma que el treball és molt intens i dur. 

Molt eficaç

El Crossfit és més eficaç que l'exercici d'intensitat 
baixa o moderada, la qual cosa et porta a millorar 
l'aptitud cardiovascular i la composició corporal. Això 
significa que pots passar menys temps en el gimnàs 
i bo i així obtenir els mateixos o millors resultats que 
amb el mètode tradicional.

A més, s'ha demostrat que l'entrenament d'alta 
intensitat com Crossfit reporta un major gaudi, re-
sultant que els seus practicants planegin continuar 
amb el programa d'entrenament en comparació dels 
participants d'un programa d'intensitat moderada.

És una rutina que agafa exercicis 
propis de diferents esports i els 

practica a gran intensitat

Si tenen un amic o familiar que us diu que fa 
crossfit no els estranyi que, a partir d'ara, el 
vegin diferent. És una rutina de preparació 
molt exigent. Però que enganxa. I està de moda.
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www.visitmataro.cat Vine a Mataró @vineamataro

Nou Parc Central
Mataró

Del 2 al 12 de juny 2017

FIRETA DE PRIMAVERA

FIRA
D’ATRACCIONS

Dimecres
7 de juny

50%
de descompte*

Fireta de Primavera
i zona de bars
al Parc Central
Del 2 a l’11 de juny

Més informació
Oficina de Turisme
Tel. 937 582 698
La Riera, 48
08301 Mataró

Horaris
Divendres i vigílies festius
Fins a les 3h.

Dilluns 5 de juny
Fins a les 24h.

Resta de dies fins a les 23h.
i zona de bars fins les 24h.

Zona de bars Parc Central
Caps de setmana obert des de les 11h.

Actuacions
Dissabte 3 de juny a les 20h.
Xavier Oró, Miquel Oró, Kiko Ujaque 
i Enric Serras Quartet

Dimecres 7 de juny a les 21h.
Havaneres amb Barca de Mitjana

Dijous 8 de juny a les 20h.  
The Ohio Big Band

Divendres 9 de juny a les 21h.  
Actuació de l’Escola de Música
del Liceu de Mataró

*50% de descompte a les atraccions
i 20% de descompte a les casetes

Acció solidària
Dimecres 7 de juny al matí,
obert en exclusiva per les
escoles d’educació especial 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Padel i centres esportius

PÀDEL, MENJAR I UN ENTORN ÚNIC
La millor combinació possible a La Canya

Si el que busques és passar un gran dia amb la 
família o els amics, la Canya Pàdel és el teu 
espaiideal. Situat en un entorn únic i natural, 

el centre ofereix la possibilitat de jugar al pàdel en 
les seves tres pistes panoràmiques d'última genera-
ció a un preu immillorable: 6 euros per persona per 
jugar una hora i mitja!

La Canya Pàdel no és un club convencional, sinó que 
ofereix un servei integral únic amb barbacoa, lounge 
i chill out. A més de gaudir de l'esport i l'oci, pots 
organitzar una barbacoa amb la família o els amics, 
gaudir de la zona chill out, prendre copes, jugar al 
futbolí o gaudir del menú del bar de la Canya, entre 
moltes altres activitats. També hi ha zona de jocs i 
oci pels més petits amb jocs d'aigua durant l'estiu. 

La Canya Pàdel té un horari 
d'obertura molt ampli, de 8 h a 

23h, cada dia de la setmana es pot 
gaudir de joc i esport
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Padel i centres esportius

ABONAMENTS D’ESTIU MENSUALS
1 mes 2 mesos 3 mesos Tot l’estiu*
 89€ 160€ 192€ 215€
 63€ 113€ 141€ 155€
 63€ 113€ 141€ 155€
 168€ 299€ 379€ 405€

INDIVIDUAL
+65 ANYS

JOVE 16 A 25 ANYS)
FAMILIAR**

U.R. LARU
Riera de Can Gener, s/n Mataró
T 93 790 52 00 / 93 790 28 09
www.urlaru.com

*De l’1 de juny al 30 de setembre  // **Parella i fills menors de 20 anys i que convisquin en el mateix nucli familiar

EL COMPLEX FAMILIAR DELS MATARONINS
La Fundació UR Laru oferta packs especials per aquest estiu

El complex esportiu de la Fundació U. R. Laru 
ja té més de 38 anys d’història i té una privi-
legiada superfície de més de 20.000 m2  en 
un entorn natural de gran bellesa a 5 minuts 
del centre de Mataró i del C.C. Mataró Parc.

La Laru és un complex clàssic per a molts 
mataronins. Destaca principalment pel seu 
ambient agradable i familiar que propicia una 

pràctica esportiva i d’Oci incomparable a la ciutat 
de Mataró i a on s’organitzen un gran nombre d’ac-
tivitats que faciliten la pràctica esportiva, l’oci i les 
relacions personals de forma sana i divertida.  Les 
seves instal·lacions compten amb amplis vestidors 
amb zona de Spa i sauna, 5 pistes de pàdel, 2 pistes 
de tennis de terra batuda, una sala d’activitats dirigi-
des a on es poden realitzar activitats com el pilates, 
totaldance, Step, aeròbic per a pares i fills... Una sala 
de cicle indoor, un gimnàs totalment remodelat amb 
maquinària de càrdio, politges i pes lliure, adapta-
da a les noves necessitats, una piscina exterior de 
25 x 14m envoltada de jardins i zones de solàrium, 
1 frontó, camps de futbol 11, futbol 7 i futbol 5, una 
gran àrea de bosc i jardins amb un parc infantil per 
als més petits.

Packs familiars

La Fundació UR Laru destaca per mantenir unes 
quotes adaptades a les necessitats de les famílies, 
per això de cara a l'estiu habilita una sèrie d'abona-
ments a preus ajustats per a facilitar l'accés al món 
de l'esport per a tothom. Hi ha opció d'un mes, dos 
mesos, tres mesos i tot l'estiu amb opció individual 
o familiar.
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Promoció vàlida fins al 15 de juny.
* en el cas de la quota familiar, la quota que s’abonarà serà l’equivalent a la quota d’adult.

Gaudeix amb els teus 
amics. Porta un soci  

i et regalem la  
quota durant 1 mes!



Viu l'estiu

 Segurament deu quedar força per les teves va-
cances, a menys que siguis estudiant, que en cosa 
de menys d'un mes ja hauràs abaixat la persiana del 
curs. Per la majoria, però, queda ben bé dos mesos 
abans de poder descansar, viatjar i aprofitar els dies 
llargs, buscant l'ombra i lluint calça curta. Encara 
que quedis dos mesos, l'estiu el podem començar a 
viure ara, ja sigui en clau d'anticipar-nos i pensar a 
què dedicarem les vacances com aprofitar el canvi 

L'oferta comercial, d'oci o gastronòmica 
ja està disponible 

Començar a viure l'estiu
abans que siguin vacances

d'època, aquesta calor inequívoca que ja és amb 
nosaltres i tota l'activitat que es genera, cada any, 
amb el bon temps.

Així doncs encara queda per a les vacances però ja 
podem començar a passar-ho bé, a menjar, a riure, 
a vestir i a comportar-nos com si Sant Joan hagués 
passat. Sortir al carrer com si fos estiu ja és possible. 
Què és això de la primavera?
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 Les platges ja són plenes els caps de setmana i a 
la majoria de restaurants els menús han mutat de 
pell, hi busquem aires frugals i frescos i a la nit al-
gun còctel refrescant ens pot semblar més adient 
que altres begudes d'alta graduació.

Al carrer

En roba, no podem badar. El canvi d'armari arriba i, 
indefectiblement, t'acostuma a assenyalar amb més 

vehemència d'allò que vas curta més que no pas el 
que et sobra. Aviat vindran les rebaixes: aprofita i 
surt, busca, remena i estigues atenta a les tendèn-
cies. Potser et canviaran els horaris i tindràs més 
tarda. Pensa en què invertir-les, no les deixis perdre, 
que al cap i a la fi ja és juny i això va de debò. Si ets 
de Mataró, a més, pensa que s'acosten Les Santes. 

núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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 Esports Discovery és la referència en esport outdo-
or a l'hivern, especialitzats en esquí i també ara a 
l'estiu, quan és la botiga de referència en outdoor i 
aventura. Situada al Centre de Mataró, la botiga dis-
posa de les millors marques i productes per preparar 
els vostres viatges a qualsevol destinació: Pirineus 
o Alps, Camino de Santiago, creuers, destinació de 
costa o grans ciutats, safaris, tròpic, etc.

En marques com Haglöfs, Protest i Sperry, els pro-
ductes d'aquestes marques si no ho tenim a la botiga 

A Esports Discovery podem preparar-hi la nostra escapada de vacances

La referència en esport outdoor a Mataró

però hi ha estoc disponible ho podem aconseguir en 
48 hores aproximadament.

Esports Discovery és la botiga idònia per equipar-se 
i gaudir de l'estiu i de les vacances amb el gran aval 
del servei i l'atenció personalitzada. Això és el que 
fa diferent la botiga, on el client sempre està per-
fectament atès. Un exemple d'això és que durant 
l'estiu mantenim el servei d'atenció personalitzat 
amb cita prèvia. De dilluns a divendres: de 13.30-17 
h i de 20.30-22 h. Dissabtes: de 14-17 h i de 21-22 h. 

Viu l'estiu
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 Les pastilles o càpsules solars s'han colat, des de 
fa uns quants anys, entre els complements alimen-
taris més utilitzats al nostre país. El motiu? per la 
seva eficàcia i beneficis: tenen un alt poder antioxi-
dant, hidratant i regenerador, a més d'ajudar a que 
el bronzejat sigui més lluminós i durador.

En primer lloc ha de quedar claríssim que les pas-
tilles o càpsules solars en cap cas substitueixen als 
fotoprotectors tòpics, els complementen. Però el que 
és cert és que, presos setmanes abans de l'exposició 

Cada cop més gent les utilitza com a complement

El secret de les càpsules de sol

solar (uns laboratoris recomanen començar un mes 
abans i altres només quinze dies), els nutricosmétics 
solars: milloren les defenses i per tant la resistència 
de la pell, aporta una protecció homogènia i uniforme 
de tota la superfície corporal (inclosos ulls, mucoses 
i cabell), augmenten la hidratació de la pell
reparen els danys dels radicals lliures, propicien la 
regeneració cutània o millora i allarga el bronzejat. 
Però el més important és que es propicia el procés 
de reparació cel·lular que la pell necessita per contra-
restar els danys produïts per les diferents radiacions 
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 L'estiu és sinònim d'esplai i viatges més enllà de 
les fronteres de la teva pròpia ciutat natal. De fet 
no cal esperar a l'estiu. Ja fa bo i cada cap de set-
mana es converteix, si ens ho podem permetre, en 
una possibilitat. La moto es converteix en el mitjà de 
transport pel qual molts opten a l'hora de realitzar 
els seus viatges estivals o escapades de finalització 
de setmana, per la seva comoditat, llibertat de mo-
viments, rapidesa i flexibilitat.

A l'estiu anar en moto és una alternativa còmoda i 
fresca i, a més, ens permet driblar la majoria d'im-
pediments d'aparcament que tindrem en cotxe o 

d'horaris si optem pel transport públic. Sigui per un 
o més dies, la moto és més que una opció. 

Motos amb aires vintage

Si hem d'escollir nou vehicle amb el qual rodar, molt 
millor si és en parella, la firma Hanway ens presenta 
una gamma variada de motos, algunes amb aires 
vintage, d'alta fiabilitat pel que fa a les prestacions 
de motor i potència, una fina línia de disseny i plena 
garantia. A Motos Martínez podem trobar els diferents 
models d'aquesta marca, cada cop més buscada 

Cada cop més gent l'escull per a sortir 
durant un o més dies

Aires vintage per a la millor 
escapadeta en moto

núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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 Si s'apropa l'estiu l'operació biquini passa a ser 
una urgència. Ja sabem que una de les millors for-
mes d'aprimar és practicar exercici aeròbic, però 
si estem acostumats a portar una vida sedentària 
pràctiques com córrer, spinning, gimnàs etc. ens 
poden resultar una mica pesades o difícils de seguir 
durant més de 10 minuts.

Amb la natació és més fàcil que puguem nedar du-
rant almenys uns 15 minuts seguits. Si ens costa po-
dem anar alternant estils, fent pauses… l'important 

És, segons molts experts, la rutina física més assequible per a perdre pes

A la piscina o al mar: la qüestió és nedar

és anar progressant a poc a poc fins a aconseguir 
un temps mínim entre 20 i 45 minuts a un ritme 
constant, ni excessivament lent, ni molt intens per 
a no esgotar-nos.

El millor és sempre començar per unes quantes pis-
cines d'escalfament, estirant bé el cos i executant 
correctament els moviments i després ja passar a un 
ritme en el qual ens trobem còmodes. Comprovareu 
que cremar calories de vegades pot ser d'allò més 
agradable. 

Viu l'estiu

Especial estiu 13.indd   2 31/5/17   19:31
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Taller de Pizzes
Text: Jordi Gomà

 El món de la pizza s’està revitalitzant a Mataró, i 
una bona mostra és l’arribada d’aquest nou projec-
te de dues persones amb molts anys d’experiència 
al grup Tragaluz de Barcelona, i que la seva darrera 
feina va ser en una pizzeria d’alta qualitat, amb molt 
d’èxit a la capital catalana. Ara volen aplicar tot el 

que han après durant tot aquest temps al Taller de 
Pizzes, donant el valor que es mereix al plat italià, que 
creuen que està desvirtuat, de la mà d’un “pizzero” 
napolità, Massimiliano Domenico, amb experiència 
tant a Nàpols com a Perugia. És bàsic per ells utilit-
zar sempre productes de màxima qualitat, molts ita-
lians, com una bona farina, mozzarella Pugliese fior 
di latte, la millor del mercat, o el tomàquet Mutti, el 
millor d’Itàlia. La pizza evidentment es fa en forn de 
llenya, cuita entre 380-400ºC, i la massa simplement 

 Anna Aluart 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Especialitat de la casa: Evidentment, si els visitem 

hem de tastar les seves excel·lents pizzes, que ens 

faran repetir, com per exemple la de mozzarella, 

fontina, trufa, ou i parmesà, o la de mozzarella, 

tomàquets rostits, pesto, pecorino, bleda verme-

lla i farigola fresca. Però fins i tot la més senzilla, 

amb tomàquet, mozzarella, alfàbrega i parmesà, 

ens convencerà de tornar-hi, ja que els ingredients 

de primera categoria la fan deliciosa. Si volem, ens 

les podem emportar a casa.

Cerveses recomanades: La Cabra del Maresme i 

la Brewdog Punk IPA, dues cerveses excel·lents.

porta aigua, farina, sal i llevat, fermentada com a mí-
nim durant 48 hores, doble fermentació, a vegades 
72 hores, que permet obtenir una massa lleugera i 
d’alta digestibilitat.

A la carta, a més d’una selecció de deu pizzes, que 
aniran canviant segons la temporada, amb algunes 
clàssiques i altres més innovadores, també hi trobem 
entrants molt interessants com les patates del Taller 
–amb pebrot, formatge i xili–, l’amanida de quinoa 
vermella, alvocat i ou poché o el niu de parmesà crui-
xent i Bresaola –l’embotit estrella italià, curat durant 
18 mesos, així com el millor parmesà del mercat, cu-
rat durant 24 mesos–. Els postres com el tiramisú o 
el brownie són casolans, i tenen gelats artesans de la 
Toscana. Entre setmana tenen menú del dia a 9,95€ 
amb tot inclòs. Per beure tenen referències de vins 
diferents, que es poden demanar a copes, i també 
unes quantes cerveses artesanes i reserva. Pels que 
no vulguin beure alcohol, també fan uns sucs naturals 
molt bons, com el vermell, amb pera, maduixa, remo-
latxa i gingebre, a part del cafè ecològic.

Taller de Pizzes

Plaça de les Tereses 5, Mataró (08302).
Tel. 93 514 34 67
Horari de cuina: de dilluns a dissabte, de 13h a 
16h i de 19:30h a 23h.

www.tallerdepizzes.com

 @tallerdepizzasmataro

 @maxdome19826

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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El Farcell
Text: Jordi Gomà

 El Farcell va obrir les seves portes per Sant Jordi 
de fa tres anys, i des de llavors ofereixen cuina de 
proximitat, parant molta atenció en fer servir un 
producte de màxima qualitat i de quilòmetre zero 
segons les possibilitats. Aquest és el projecte d’un 
enginyer tèxtil, en Lluís Puig, que va decidir plasmar 

la seva passió per la gastronomia en un nou establi-
ment, on la gent pugui gaudir del que a ell li agrada 
trobar quan va a un restaurant. Gairebé tot és cui-
nat en forn de carbó, donant als seus plats un toc 
molt especial, i també els agrada oferir plats cuinats 
a baixa temperatura –com el xai amb regalèssia a 
baixa temperatura–, així com d’altres que combinen 
les dues coccions. Els amants del vi poden degustar 
unes 40 referències, totes elles catalanes, de cases 
petites amb personalitat, alguns d’ells ecològics i 

www.totmataro.cat/restaurants
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A part de les carns i els peixos al forn de brasa, 

una altra de les especialitats de la casa que te-

nen molt d’èxit són les coques amb pa de romaní 

d’Argentona, sucades amb un bon tomàquet de 

penjar i de les que en tenen vuit de diferents, com 

la de sardina fumada, formatge i escali-

vada o la de ceba caramel·litzada, pernil 

ibèric i formatge.

Cervesa recomanada: La Pirata Lab Nº005, 

una New England IPA molt equilibrada. 

Rossa, aromàtica, tèrbola i un xic amarga.

biodinàmics. Un apartat on destaquen és en la cer-
vesa –tota de qualitat, no en trobareu d'industrial– 
en que tenen unes 80 diferents d’ampolla i tres ti-
radors de cervesa artesana rotatius, on acostumen 
a tenir una fosca, una belga i una IPA, i això sí que 
és molt més complicat trobar-ho en un restaurant. 
A més, fan tastos de cervesa, de vi o de formatges 
amb maridatge.

Entre setmana tenen el menú per dinar a 12€, mentre 
que el dissabte és a 16€, i inclou tres primers, tres 
segons –més l’arròs dels dijous–, tres opcions per a 
ampliar la gamma del menú amb altres varietats i 
postres casolanes com el “birramissú”, fet amb cer-
vesa negra en comptes de cafè. El vi del menú és 
del Montsant, però, si ho preferim, podem optar per 
una de les seves cerveses artesanes recomanades. 
A les nits de dimarts a dijous, el Farcell introdueix 
una proposta de sopars de pica-pica, per un preu de 
16€, una nova tendència que pot ser molt interessant. 
El local és molt agradable i l'acústica és molt bona 
–no cal cridar per tenir una conversa– amb la cuina 
a vista, i a més del menjador principal per a 48 per-
sones tenen un saló privat ideal per a celebracions 
de fins a 20 comensals.

El Farcell

c/ Montserrat, 43, Mataró (08302).
Tel. 616 492 178
elfarcell@elfarcell.cat
Horari:
de dimarts a dissabte, obert al migdia i a la nit.
www.facebok.com/elfarcell

Especialitat de 
la casa

penjar i de les que en tenen vuit de diferents, com 

www.totmataro.cat/restaurants
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Lanoa
Text:Cugat Comas

 Lanoa és el nom arribat per sacsejar el panorama gas-
tronòmic del centre de Mataró. De fet Lanoa és la fusió 
dels noms de la Laura i la Noa, que han escollit la Plaça de 
l'Ajuntament, al rovell de l'ou, per obrir-hi el seu projecte 
més personal que ha de servir per omplir el buit existent 
fins al moment en l'àmbit de les tapes i els platets. El Lanoa 

és un espai acollidor i una de les terrasses més ben situa-
des de casa nostra i sobretot seure-hi és sinònim de bon 
ambient, amb fil de música i una proposta gastronòmica 
molt equilibrada. La seva és una cuina tradicional creativa, 
amb els plats de sempre amb tocs originals, opció per a 
vegetarians i un menú setmanal a 13,80 euros amb cinc  
primers i cinc segons per a escollir. 
Tot i ser un local acabat d'inaugurar, l'experiència es fa 
patent a Lanoa de la mà de la selecció de personal expe-
rimentat, tant dins de la cuina com en el servei, que fan de 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Especialitats: Més enllà de les tapes és en els "pla-

tillus" on podem trobar algunes de les especialitats 

de la cuina del Lanoa. Hi ha cua de bou, medallons 

de rap amb musselina d'all negre, canelons de cua 

de bou, magret d'ànec amb puré de castanyes, lli-

ma i poma, els medallons de rap o l'hamburguesa 

de salmó i verduretes amb maionesa de wasabi. I 

si tenim el dia podem demanar el xuletó de bou, 

d'entre 800 i 1000 grams, la gran joia de la corona.

l'estada i el menjar una experiència familiar i acollidora. Al 
Lanoa s'hi respira tranquil·litat, t'hi sents com a casa i és el 
petit refugi en el qual menjar a qualsevol hora –la cuina no 
tanca mai!– o sopar-hi abans de seguir la nit a Casa Paco.
El Lanoa són la Laura i la Noa, però també en Berni, l'Èric, 
l'Albert i en Luis a dins de la cuina i la Cristina, la Mònica, 
en Gustavo i la Laia. La seva gran aposta és per les tapes, 
una especialitat de la qual Mataró anava fins ara una mica 
coixa. Tapes clàssiques com unes braves sorprenents amb 
el toc de wasabi de la seva salsa, callos, calamars a la ro-
mana, un pop a la gallega o el medalló de filet amb base 
de moniatos. També fan entrepans "dels bons". Un sopar 
al Lanoa acostuma a valer sobre els 20€.
A l'hora d'acompanyar les tapes tenim Estrella Damm, que 
mai no falla, tot i que, si som més de vins, hi trobarem di-
ferents referències, amb denominacions d'origen que no 
poden fallar mai com Rioja o Ribera del Duero en negres 
o Verdejo en blancs, tot i que la major part són catalans. 
Val la pena preguntar per l'especialitat o la recomanació 
de la casa, sigui en vi o en menjar. Portarà el segell i la 
garantia d'un nom nou amb tots els números d'esdevenir 
un imprescindible de la gastronomia mataronina. 

Lanoa

Carreró, 31 (Plaça de l’Ajuntament)
Mataró. 08302
Telèfon 936 11 53 22
Horari de cuina:
De diumenge a dijous: de 10h a 22:45h
Divendres i dissabte: de 10h a 23:45h

núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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La Marxa de l'Or per cobrir les necessitats 
de la infància en risc
La Creu Roja de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres organitzen dos recorreguts, de 10 
i 15 quilòmetres, el diumenge 11 de juny

Solidaritat: Redacció

  La Marxa de l’Or és una inici-
ativa que organitza l’ofi cina de la 
Creu Roja a Mataró-Sant Andreu 
de Llavaneres. La recaptació es 
destinarà al projecte del Casalet, 
orientat a infants de famílies en 
situació d’exclusió social. Ja fa 
9 anys que Creu Roja organitza 
aquesta Marxa solidària per tal  
que la gent pugui col·laborar, fent 
una inscripció el proper dia 11 de 
juny d’enguany. La marxa s'inclou 
en el programa 'Mou-te amb cor'

El 4t estudi de Vulnerabilitat de 
Creu Roja, “l'impacte de la crisi en 

la infància i l’entorn escolar", ofe-
reix dades reals sobre com la crisi 
afecta l’entorn escolar i familiar.
L'estudi, que agafa com a base la 
població atesa per Creu Roja dins 
els programes de lluita contra la 
pobresa, mostra que un 48,7% de 
les famílies ateses tenen ingressos 
inferiors a 550� al mes, i un 11% 
no disposa de cap tipus d'ingrés. 
Pel que fa als infants atesos per la 
Creu Roja, l’informe explica que 
aquests viuen sota el llindar de la 
pobresa i que un 63% ho fan en 
condicions de pobresa molt alta.
Amb aquestes dades tan impac-
tants, Creu Roja va posar en marxa 

tot un seguit de propostes per tal 
de disminuir els efectes de la crisi 
sobre els infants atesos, prestant 
especial atenció en donar resposta 
a les mancances alimentàries so-
bre els infants.

Des del propi local
Per aquest motiu s’organitza la 
marxa solidària per tal de recaptar 
fons per a projectes d’alimentació 
infantil. Les inscripcions es poden 
fer a l'ofi cina de la Creu Roja a 
Mataró, al carrer Energia, 11 o el 
mateix dia de la marxa, que ha de 
ser una nova mostra de solidaritat 
a través de l'esport.

Data: El diumenge 11 de juny a les 8 del matí.

Lloc: Des de la seu de la Creu Roja de Mataró

Recorregut: Pot ser de 10 o 15 quilòmetres.

Preu: El preu de la inscripció és de 10 euros�i in-
clou samarreta, botifarrada i obsequi). 

La fitxa

CiutatCiutat núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

H.BERTRAN c/Gatassa, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c/Alemanya, 6 937 573 421

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540

85€
desde

/mes

IMPLANTE

CORONA
+

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

ESPE
O

més que una clínica

490€IMPLANTE
DENTAL

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

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

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80 | T 93 751 77 42

www.marmolclinicadental.com  | 

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

• 

DESCUENTOS
ESPECIALES

Presume de
dientes blancos
y una sonrisa 
perfecta!
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres  

2
de juny

Del 2 a l'11 de juny //
Nou Parc Central de 
Mataró //

Horari:
Divendres i vigílies de 
festius, fins a les 3h. 
Dilluns 5, fins a les 24h.
Resta dies fins a les 23h i 
zona bars 24h.

LA FIRA, 
TOTHOM CAP AL PARC

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

David Mengual Slow Quartet 
& Carme Canela
Divendres 2 juny / 23h / Mirinda (Pl. 
Can Xammar. Mataró) / Preu: 7€.
Composicions originals a partir del 
poemari de Sandro Penna, "Una 
extraña alegría de vivir".

Concerts a l'Arc
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa.
Divendres 2 / 20h: Enric Majoral, 
espectacle Rock Classix Unplugged.
Dissabte 3 juny / 20h: Ava Adore, 
banda de rock.
Diumenge 4 juny / 20h: Sacco e 
Vanzetti. Clàssics del Folk, soul i 
nova cançó, amb gran dosi d' humor.

Dia de la Música
Dies 3 i 4 de juny / Vilassar de Mar
Dissabte 3: 12.30h C. Sant Artur, 
grup de Guitarra del PDC (Pla de 
Desenvolupament Comunitari). 
19h Aula de Música (c. Narcís 
Monturiol, 23), concert de Conjunts 
Instrumentals. 
Diumenge 4: 19h Aula de Música, 
Bernat Casares Trio.   

Actuacions a la Fira 
Parc Central de Mataró
Dissabte 3 juny / 20h: Xavier Oró, 
Miquel Oró, Kiko Ujaque i Enric 
Serras Quartet.
Dimecres 7 juny / 21h: Havaneres 
amb Barca Mitjana.
Dijous 8 juny / 20h: The Ohio Band.
Divendres 9 juny / 21h: Actuació 
Escola de Música Liceu de Mataró.

Jo sóc com tu 2017
Dissabte 3 juny / 17.30h / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró)
Presentació de la cançó 'Jo sóc com 
tu' de cara a Les Santes. Jocs d'en 
Santi, xocolatada, classe oberta 
de swing i Disconcert (sessió dj).

Vespre de combos i animació
Dissabte 3 juny / 19h / Plaça de 
l'Església (Arenys de Mar)
Escola de Música d'Arenys de Mar i 
d'altres escoles del Maresme i Ziga 
Zaga espectacles.

Festa 3 anys Cafè de Mar: 
'Space Invaders'
Divendres 9 juny / 21.30h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
Concert del grup mataroní, que 
practica els ritmes jamaicans de 
rocksteady, ska i early reggae.

Guia cultural

Ja fa dies que des de bona part 
de Mataró és visible la nòria, 

l'espectacular atracció que corona 
la Fira. Avui s'il·luminarà i comen-
çarà a rodar i amb ella tota la Fira, 
un espai de diversió familiar que 
mai passa de moda i que, com cada 
Pentecosta, aglutinarà, durant deu 
dies, milers de persones amb ga-
nes de passar-ho bé. La Fira 
d'atraccions serà també 
acompanyada de la zona 
de bars al Parc Vell i la 
Fireta de Primavera 
d'artesania i articles 
de regal.
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Tòfol Martínez Blues Band
Divendres 9 juny / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
La banda de blues establerta a 
Barcelona, presenta el seu nou 
treball CD + DVD "No Panic!".

JARPS
Divendres 9 juny / 23h / Mirinda (Pl. 
Can Xammar. Mataró) / Preu: 3€.
Concert dels mataronins Jorge 
Agustin i Roger Palomer.

TEATRE I DANSA //

Cinema: 'La sal de la Tierra'
Divendres 2 juny / 19h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
Projecció de la pel·lícula de Herbert 
J. Biberman. Cicle "Cinema, anar-
quisme i rebel·lia" dins dels actes 
de l'Any Joan Peiró.

'El malentès'
Dies 2 i 4 juny / Divendres 21h i 
diumenge 19h / Teatre Principal 
(c. Església, 45-47. Arenys de Mar) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€. 
D'Albert Camús. A càrrec de Fènix 
Teatre, dirigit per Jordi Pons Ribot.

Tallers fi  de curs Aula de Teatre 
Invitació a Cultura (c. Sant Josep, 9). 
Aportació solidària Banc d'Aliments. 
Dissabte 3: 12.30h Can Gassol, 
'Primer congrés d’'assentimentals'' 
del grup El Meu Primer Tast Teatral B. 
Diumenge 4: 19h Can Gassol, 
'Refugiats' del grup Aula júnior 
+17 a 25 anys. Dilluns 5: 19h Teatre 
Monumental, 'Don Quijote' del grup 
Taller d'Integració Teatral. Dijous 
8: 20h Teatre Monumental, 'Dos 
mons paral·lels / Bruixes (La re-
volució serà feminista o no serà)' 
dels grups Dansa Joves.

'Mare, el pare ha tornat'
Diumenge 4 juny / 18.30h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 7€. Reduïda: 5€.
13a Mostra de Teatre Amateur. Obra 
de Joan B. Ripoll, a càrrec del grup 
de teatre 'Encara Hi Som', del Casal 
de Gent Gran Jaume Terradas. 

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 2 juny / 17.30h: El conte 
de la rotllana: "Atrapem el mons-
tre!" de Norbert Landa.
Dimecres 7 juny / 17.30h: Art Time 
Dia Mundial del Medi Ambient: "Fem 
art amb materials reciclats!!" taller 
d'activitats plàstiques.
Dijous 8 juny / 17.30h: L'Hora del 
Conte: "La muntanya de llibres més 
alta del món", de Rocio Bonilla. 

BALLET /

'The Dream / Symphonic Variations 
/ Marguerite and Armand'
Dimecres 7 juny / 20.15h / Foment 
Mataroní (Mataró) i Teatre Principal 
(Arenys de Mar) / Preu: 15-18€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres. The Royal 
Ballet. Coreografi a: Frederick Ashton.

MÚSICA /

Cor Cantus Firmus
Diumenge 4 juny / 17h / Basílica 
de Santa Maria. Capella dels 
Dolors (Pl. Santa Maria, Mataró)
Concert coral de música catala-
na, tradicional, religiosa i d'au-
tor, celebrant els deu anys de la 
formació de Centelles.   

núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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XERRADA /

'Alimentació i emocions'
Dijous 8 juny / 19.30h / Clínica 
Issa (c. Nou, 46. Mataró) / Gratuït.
Xerrada a càrrec de la Dra. 
Bonamusa (pediatra, coach en 
salut i alimentació), sobre la im-
portància de ser conscient de què 
mengem i perquè ho mengem.  

INFANTIL /

'Juguem a ser arqueòlegs'
Diumenge 4 juny / 12h / Can 
Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, a partir de 5 
anys, per descobrir la ciutat ro-
mana d'Iluro. Visita al museu, nar-
ració d'un conte i taller pràctic. 

Un món de llibres?
Dimecres 7 juny / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (C. de Prat de la 
Riba, 110. Mataró)
Tertúlia sobre "El fantasma de 
Anil", de Michael Ondaatje.

Véns a la tertúlia?
Dimecres 7 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, 
Mataró)
Tertúlia literària amb l'obra "Temps 
de segona mà: la fi  de l'home roig", 
de Svetlana Aleksiévitx.

'La traducció literària: Un pont 
entre dues cultures'
Dimecres 7 juny / 19.30h / Ca l’Are-
nas (C. Argentona, 64. Mataró) 
Conferència a càrrec de Marta Pera, 
traductora literària i audiovisual.

'Tinc ansietat i/o depressió. 
Com puc superar-ho?'
Dijous 8 juny / 18h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada  a càrrec de l'equip de pro-
fessionals de consultes externes de 
la Fundació Hospital.

Club de lectura: 'Narrativa en 
femení, follia d'amor'
Dijous 8 juny / 19h / Dòria Llibres 
(c. Argentona, 24. Mataró) / Preu: 
25€ (3 sessions).
Segona sessió: amb l'obra "La dona 
de Martin Guerre", de Janet Lewis. 
Club de lectura de novel·la escrita 
per dones, que parlen de dones, i 
on les dones són les protagonistes.
Conduït per Marta Pera.

FESTES i FIRES //

Diada de la Flor 2017
Dies 3, 4 i 5 de juny / Argentona
Engalanament dels carrers. Fira 
d'artesania i de comerç local. "L'Ou 
com Balla", d'11 a 14h i de 17 a 20h 
al Museu del Càntir. 
Dissabte 3: 12h, taller infantil a la 
Biblioteca (de 3 a 12 anys). 19h Plaça 
Nova, concert familiar "Viatjazz a 
Nova Orleans". Tarda i nit, elabo-
ració d'estores de fl ors. 
Diumenge 4: de 9 a 13h Pl. del 
Vendre, Trobada de Plaques de 
Cava.  10h, trobada de Puntaires i 
xocolatada. 11h c. Bernat Riudemeia, 
Fes la teva estora de fl ors. D'11 a 
14h Pl. de l'Església, Taller Ceràmic 
participatiu. D'11 a 14h i de 17 a 20h, 
obertura dels Jardins de la Casa 
Puig i Cadafalch. 12h Saló de Pedra, 
tast de vins Maridatge amb Flors. 
De 17 a 19h, Taller de Ventalls de 
Flors. 18h Pl. Nova, hora del conte 
en anglès Storytime "Around the 
World". 22.30h, Marian Barahona 
& Ivó Oller Jazz Group.  
Dilluns 5: 12.30h des de l'Ajunta-
ment, "Trepitjada de les Catifes de 
Flors" cercavila amb els gegants,  
grallers i pubillatge argentoní.  

Jornada Tot Esport 
Dissabte 3 juny / A partir de les 
10h / Parc de Ca l'Alfaro (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Un aparador per conèixer i triar 
l'activitat esportiva que els agra-
daria practicar a Llavaneres o ro-
dalies, a partir de setembre 2017.

'Un lloc per a la Rula'
Dimarts 6 juny / 18h / Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró).
L'Hora del Conte a càrrec de 
Montse Margalef.

'Històries de la Nel·la'
Dimecres 7 juny / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (C. de Prat de la 
Riba, 110. Mataró). 
L'Hora del conte especial Juny 
Associatiu, a càrrec d'Eva Ortega.

Buc de contes
Dijous 8 juny / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "La Saltinadora 
Gegant" de Julia Donaldson i Helen 
Oxenbury.

XERRADES I LLIBRES /

33 caps
Dimarts 6 juny / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre amb la in-
tervenció de l'autora de les il-
lustracions, Rosa Alcoy, i l'autor 
dels textos, Aleix Cort.

'Biochar, de la terra preta ama-
zònica a la biotecnologia del 
segle XXI'
Dimecres 7 juny / 19.30h / Agrupació 
Científi co-Excursionista de Mataró 
(Ptge. Pou d’Avall, 1. Mataró)
Conferència a càrrec de Xavier 
Domene. Dins dels cicle "Tronades 
Cientifi co-Naturalistes".

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Festes de Primavera l'Havana
Barri de l'Havana (Mataró)
Dissabte 3 juny: 19h a Can 
Marfà, Actuació Castellera amb 
els Capgrossos de Mataró. 22h a 
Can Marfà, sopar veïnal (porta el 
teu sopar) i ball de Festa Major.   
Dimarts 6 juny: 20h a l'AV de l'Ha-
vana, lliurament premis del VII Ral·li 
Fotogràfi c de l'Havana. Tertúlia 
sobre el món de la fotografi a.  

Arenys de Flors
Dies 3 i 4 de juny / Arenys de Mar
Durant tot el cap de setmana, més 
de 40 espais fl orits, concerts, ta-
llers i conferències. 

XIX Fira Iberoromana 
Dies 3 i 4 de juny / Cabrera de Mar
Fira-mercat, activitats familiars, 
visites teatralitzades i molt més!

Vidmar Art Festival.05
Dies 3 i 4 de juny / Dissabte d’11 a 
22h i diumenge d’11 a 15h / Can Bisa 
(c. Montserrat, 2. Vilassar de Mar)
Fotografi a, il·lustració, pintura, 
escultura, art, disseny, música i 
street food.

Fira d'Artesania
Diumenge 4 juny / Tot el dia / Part 
baixa de la Riera (Arenys de Mar)  
Exposició i venda de productes 
artesanals, fets a mà. 

Festa del Medi Ambient
Diumenge 4 juny / De 10 a 13h / 
Plaça de les Palmeres (Arenys 
de Mar)
Tallers d'educació ambiental per la 
mainada i plantada popular d'ar-
bres i d'arbustos litorals.

Diada Castellera
Diumenge 4 juny / 12h / Plaça de 
Santa Maria (Mataró)
Diada castellera amb motiu del 21è 
aniversari de la Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró. Els acom-
panyaran els Marrecs de Salt i els 
Castellers de Sants.

TALLERS I CURSOS //

'Pintem fl ors amb la Marta'
Dissabte 3 juny / D'11 a 12h / La 
Destil·leria. Espai Cultural  (Camí 
Ral, 282-284. Mataró) / 10€. 
Inscripció info@destilleria.com.
Workshop amb l'artista Marta 
Duran, tècnica d'aquarel·la i acrílic.

RUTES I VISITES //

Ruta Puig i Cadafalch Mataró 
- Argentona
Dissabte 3 juny / 10h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48) / Preu: 7,5-10€. 
Visita guiada als edifi cis modernis-
tes de l’arquitecte Puig i Cadafalch.

D'Iluro a Mataró
Dissabte 3 juny / 18h / Museu 
Can Serra (El Carreró, 17. Mataró)
Visita guiada a la mostra perma-
nent del Museu de Mataró. 

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 3 juny / 18h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Mataró, passeig per la història
Diumenge 4 juny / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

Nau Gaudí i Col·lecció Bassat
Diumenge 4 juny / 12h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Visita a la primera obra de Gaudí 
(1883) i a la col·lecció d'art con-
temporani que s'hi exposa. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció Ciutadana 
Des de fora de Mataró  
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h 
Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47  
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82   
>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25    
> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6  
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS  Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 
Per demanar cita: Telèfon  
d’Atenció Ciutadana 010

REGIDOR/A DE BARRI És el 
representant del Govern al territori. 
Vols concertar cita amb el regidor 
del teu barri? www.mataro.cat/
regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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10 anys de Zona Intrusa + Zona 
Intrusa 10. Els uns i els altres
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: divendres 2 
de juny a les 19.30h. Fins al 9 juliol. 
Recull l’experiència de les 10 edicions 
del projecte d'art contemporani als 
centres de secundària de Mataró.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Inauguració: divendres 2 de juny 
a les 18h. Fins al 18 de juny:
• 'El fang d’Europa, l’èxode dels 
refugiats al vell continent'.
Del 5 al 17 de juny:
• Taller de dibuix i pintura de l’AV 
Les Santes – Escorxador.

Dotze gravats d'autor
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) / Inauguració: di-
vendres 2 de juny a les 19h. Fins 
al 18 de juny.  
Argentona recorda a l'amic, artista 
i gravador Raül Capitani Blanchart.

'Prou: Cap més mort al 
Mediterrani'
Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48. Mataró) / Del 2 al 18 de juny.
Mostra d’obres artístiques dona-
des a la ciutat. Acció coordinada 
per l’Associació Sant Lluc per l’Art.

'Aparadors d’època a les boti-
gues de sempre'
Del 29 de maig a l'11 de juny.
Les botigues antigues de Mataró, 
anteriors al 1936, s’adhereixen a 
l’Any Puig i Cadafalch.

'Ofi cis i artesans a la Casa Coll 
i Regàs'
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro 
(C. d’Argentona, 55. Mataró) / 
Fins al 25 de juny.
L'arquitecte Josep Puig i Cadafalch 
i els seus col·laboradors. 

'Anima't' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Fins al 9 de 
juliol.  
Pel·lícules d'animació dels alumnes 
de 6è de l'Escola Montserrat Solà.

'La nostra festa de prop'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / De l'1 al 8 
de juny.
Fotografi es de Martha Terranova, 
de la Festa Major de Cerdanyola.

'La veritat inefable. El 'Llibre 
d’Amic e Amat' de Ramon Llull'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
31 de juliol.
Exposició de l'Any Llull 2016.

'Lluís Gallifa i Grenzner. La 
formació d’un arquitecte 
(1906-1916)'
Museu Arxiu de Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró) / Fins al 
17 de juny.

'El viatge de la balena de 
Mataró'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 3 
de setembre.  

Josep M. Jubany: Fotografi es
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 4 de juny. 
Obra recent del fotògraf mataroní.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 6 d'agost:
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Jaume Sans. El context artístic 
(1930-1960).

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 24 de setembre:
• Col·lecció Bassat. Art Contemporani 
de Catalunya 1980-1989 (II).
Fins al 18 de juny:
• 'Zaha Collection' de l'estilista ma-
taronina Felicitas Ordás. 

'Flors i Violes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 8 de juny. 
Marta Duran i Marisa Benjamim.

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c, dins la cele-
bració de l'Any Puig i Cadafalch.

'Geografi es del silenci'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 2 de juliol.
Teles i aquarel·les de Pere Salinas.

'Sis mirades. Escultura i fi gu-
ració, Escultura i creació'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins al 4 
de juny. 
Selecció d’obres que tenen com a fi l 
conductor el seu caràcter fi guratiu.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

7è Premi de Pintura Torres 
Garcia-Ciutat De Mataró
Dijous 8 de juny  / 19h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró) / Fins al 23 de juliol.
Inauguració de l'exposició de les 
obres fi nalistes i veredicte del pre-
mi biennal de pintura de Mataró.'

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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ACTIVITATS //

'La sexualitat i l’afecte a la 
vellesa'
Dimarts 6 juny / 17h / Residència 
El Mirador (C. d’Anoia, 37. Mataró)
Xerrada a càrrec de Creu Roja. 15è 
Cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

MEDICINA: "Un menú per al 
cervell"
Dimecres 7 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Carles Paytubí (Doctor 
internista de l'Hospital de Sant 
Joan de Déu).

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Festa Major de la Residència: 
Divendres 2 de juny a les 11h, Acte 
de reconeixement als voluntaris. 
17h, Actuació del grup de cantaires 
de la missa de les Santes de Mataró. 
• Excursions: Dijous 15 de juny, sor-
tida a Monells amb visita a Palau-
Sator: Museu Rural (preu 41€). Del 
23 al 26 de juny, Gran Revetlla de 
Sant Joan a Roses (Preu 189€). Del 
15 al 22 de juliol, Gran creuer pel 
Bàltic (preu 1376€). Del 4 al 9 d'oc-
tubre, viatge al Tirol (preu 899€). 
• Ball dimecres 16,30h a la Sala 
del Bar. • Activitats: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Grup Musical.

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

Casal 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 matí, 
a les 8h. • Melé de petanca, di-
marts matí a les 9h. • Cursos i 
tallers: Puntes de coixí, Country, 
Balls de saló, Pintura, Dibuix, Taller 
memòria, Havaneres, Relaxació, 
Català, Club de lectura, Anglès, 
Conversa amb Anglès, Informàtica, 
Fotoshop, Modisteria, Art fl oral, 
Pintura sobre Roba, Tai-txi. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Festa Social: dinar al Hotel Ciutat 
de  Mataró, dia 28 Juny a les  14h. 
• 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 tar-
da). Ping-pong i Informàtica (dmt. i 
div. matí). "Juguem al Quinze" (Dij 
tarda). Taller de memòria (dmc 
matí) • Petanca (tardes). "Melé" de 
Petanca (dilluns tarda, 15 a 19h). • 
"Juguem al quinze", dijous tarda.

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Ple i ratlla: divendres 16:30h. 
Tallers: Ball de Saló (dmt), Ball en 
línia (div), Sevillanes (dill i dmc), 
Taitxi (dill i dij), Sardanes (dmc), 
Puntes Coixí (dmt), Informatica 
(dij), Català (dij), Labors (dill i dij) 
i Taller de Memòria. 

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.

www.totmataro.cat/gentgran
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Sèniors

Inútils

Fa 2500 anys, en la Grècia de 
Pèricles, es considerava que no 
participar en la vida ciutadana de 
forma activa, no era propi de per-
sones tranquil·les, sinó de persones 
'inútils. Avui dia aquesta afirmació 
té plena vigència. Davant d'una re-
alitat tan socialment negativa com 
l'actual, caracteritzada per una 
creixent precarietat i desigualtat 
social, és del tot inacceptable la 
postura tranquil·la de la seva so-
cietat civil. El seu efecte mirall ens 
mostra una classe política man-
cada de credibilitat i socialment 
batejada com una colla d'inútils. 
Societat civil que ha renunciat a 
la seva condició de ciutadans, per 
convertir-se en súbdits submisos, 
que s'acontenten en recuperar la 
caritat pròpia de països subde-
senvolupats, en lloc de lluitar per 
construir una nova societat, basada 
en la justícia social i la redistribu-
ció de la riquesa.

En uns moments en el que hi ha 
és una negació clara i evident del 
que podria ser, es confirma la dita 
que no hi ha més cec que el que no 
vol veure. El camí inevitable que 
ens porta cap a la transformació 
digital no està del tot determinat. 
Pot esdevenir un camí completa-
ment negatiu per a la humanitat o 
tot el contrari totalment positiu i 
beneficiós. Ha arribat el moment, 
en el que persones amb el cervell 
ben moblat, comencin a prendre 
consciència de la seva capacitat 
mental, en una societat de la infor-
mació i del coneixement, per assu-
mir la seva necessària implicació, 
imprescindible per demostrar, si 
més no, la seva aposta per deixar 
de ser socialment inútils.  
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran
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 El Mataró Parc Boet puja a Lliga EBA, 
 mentre que el Futsal Aliança Mataró ho fa a 2aB 
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el Esporttot
Víctor de Arana
Bàsquet  Mataró Parc BoetEl Personatge

"Volíem estar 
a la part alta, 
però ni ens 
imaginàvem fer 
una temporada 
tan bona "

Aquest cap de setmana s'ha acabat 
la temporada de Copa Catalunya 
de bàsquet amb el Mataró Parc 
Boet com a campió de la catego-
ria després d'haver-se imposat a 
la Final a Quatre masculina que es 
va disputar a Salou, i una setmana 
abans va ser el Barça CBS qui es va 
imposar en la femenina.

Estem parlant de la categoria 
de nivell més altque organitza la 
Federació Catalana de Bàsquet i que 
va ser la seva gran aposta per aques-
ta temporada. També s'hi va sumar 
la Xarxa (Xarxa de televisions locals), 
disposada a tractar el producte com 
si fos de primer nivell. I així ho ha fet.

Programes especials de segui-
ment, retransmissions dels partits 
en directe, amb accés a través de la 
Xarxa, però també amb streaming 
en directe on-line i per un dial de 
Movistar TV.  I unes retransmis-
sions amb entrevistes a peu de 
pista, el periodista badaloní Xavi 
Ballesteros de narrador principal 
i un desplegament de mitjans tèc-
nics que poc té a envejar a altres 

competicions de primer nivell.
Per acabar-ho d'adobar, inten-

tant augmentar al màxim l'espec-
tacle, a principis de gener es va 
organitzar un All-Star de la com-
petició a Cornellà de Llobregat. 
Concurs d'esmaixades i triples i 
partits d'exhibició de categoria 
masculina i femenina, amb una 
organització a l'alçada de la que 
fa anys organitzava la pròpia lliga 
ACB.

Espectacle, molt d'espectacle 
que és el que atrau a la gent. I la 
resposta ha estat molt i molt bona. 
Amb grans assistències als pave-
llons i un seguiment per part de 
l'aficionat que fa que ens adonem 
que, per molt que ens diguin que 
tal esport ven o no ven, que no val 
la pena fer-ne res perquè no resulta 
mediàtic i que si no és futbol no 
surt a compte, si el tractament que 
se'n fa és bo, adequat i se'l poten-
cia per fer-lo atractiu per l'especta-
dor, al final acaba per enganxar.

Un èxit per tots aquells que cre-
iem que un altre esport és possible.

Una competició que enganxa
Copa Catalunya és l'exemple que si el producte és bo, triomfa

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Clàudia Luna va see la millor 
mataronina arribant en tercer 
lloc i primera sub-23

Francesc Godoy i Eva Wutti, tots dos 
del Fasttriatlon CN Montjuïc, van 
ser els guanyadors de la 17a edició 
de la Triatló Ciutat de Mataró, que 
era puntuable per al Campionat de 
Catalunya de la modalitat Esprint.

El recorregut era sobre les 
distàncies de 750 m nedant, 20 
km en bicicleta i 5 km de cursa 

a peu i el guanyador masculí el 
va cobrir en un temps de 50:53 
(parcials de 9:26, 26:35 i 14:52), 
superant a la recta final a la gua-
nyadora femenina Eva Wutti que 
havia sortit 8 minuts abans i que 
va fer 58:56 (parcials de 12:35, 
29:39 i 16:42).

S'ha de dir que les fèmines van 
perdre una bona quantitat de 
temps al tram de natació, ja que 
anaven força desviades del camí 

FrancesC Godoy, campió en categoria masculina. | DANIEL FERRER

 Francesc Godoy i Eva Wutti guanyen la 
17a Triatló Ciutat de Mataró

de la primera boia, fins que se les 
va anar a redirigir adequadament. 
La segona classificada en noies va 
ser Eva Ledesma (Club Esportiu 
Tri 4.40) amb 1:00:08, i Clàudia 
Luna, la triatleta del Centre Natació 
Mataró, va ser la millor represen-
tant local obtenint el tercer lloc 
absolut i primer en sub-23 amb 
un temps d'1:02:51, amb parcials 
de 13:00, 31:37 i 18:14. Per part del 
CN Mataró també es van classificar 
Júlia Raja (14a amb 1:07:21), Mireia 
Àlvarez (20a amb 1:08:39) i Jéssica 
Brillas (23a amb 1:09:48).

En categoria masculina el se-
gon classificat, i primer sub-23, va 
ser Arnau Montiel (Club Natació 
Minorisa) amb 52:13, i el tercer José 
Santos (Prat Triatló) amb 52:22. El 
millor representant del CN Mataró 
va ser Xavier Casal que va arribar 
en el lloc 13è amb 55:13, i darre-
re seu Guillermo Cortijo (14è amb 
55:14), Oriol Gili (72è amb 55:54) i 
Lluís López (50è amb 57:15).

Més imatges de la competició...
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3A DIVISIÓ
NACIONAL
Campions en solitari
30a jornada (27 i 28 de maig)
SAN JOAN VILASSAR - CANET .............6-4
Fund. Esp. Grama - Lliçà d'Amunt .....8-4
Vacarisses - ARENYS DE MUNT ..........8-4
Montcada - PINEDA ...............................9-0
Centelles - Castellar ............................. 4-2
C. PREMIÀ - Montsant ..........................4-12
Isur Terrassa - ALIANÇA MATARÓ ......3-8
Arrels - Sant Cugat ................................7-2

Classificació Final 
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ 72, CANET 
69; Vacarisses 61; Lliçà d'Amunt 54; 
Fundació Grama 50; Broncesval Mont-
cada 47; Montsant 47; Isur Terrassa 45; 
Castellar 42; PREMIÀ DE MAR 36; SAN 
JOAN VILASSAR i Arrels 34; Sant Cugat 
33; ARENYS DE MUNT 27; Centelles 26; 
PINEDA 14.

La plantilla campiona. | FUTSAL MATARÓ

3  ISUR TERRASSA

8  ALIANÇA MATARÓ

FUTSAL ALIANÇA MATARÓ: Francesc 
Parés (porter), Cristian Sevilla, Abdyck 
Gómez, Oriol López (1), Marc Caballeria (1), 
Miguel Ángel Rodríguez, Cristian Villarín 
(1), Carlos Villarín (2), Azhar Chiheb (1), 
Amar Ceesay (porter), Pol Novo i Alejan-
dro Medina (2).

La victòria davant de l'Isur 
Terrassa, amb la derrota del 
Canet els proclama campions 
de tercera

En un cap de setmana d'alegries i 
decepcions en l'esport mataroní, el 
Futsal Aliança Mataró es va apuntar 
al carro dels èxits i va aconseguir 
l'anhelat ascens a la 2a Divisió B, 
després de guanyar per un con-
tundent 3-8 a la pista de l'Isur al 
Pavelló Sant Llorenç de Terrassa.

L'equip mataroní en tenia prou 
amb fer el mateix resultat que el 
Canet que havia perdut per 6-4 a la 
pista del Sant Joan de Vilassar, però 
va arrodonir el títol amb aquesta 

brillant victòria que valora més 
l'èxit aconseguit.

L'equip mataroní va sortir en 
tromba i sobretot a partir de mitja 
primera part va començar a gole-
jar, per posar un 0-4 i arribar al 
descans amb un 1-5, amb gols de 
Cristian Villarín, Carlos Villarín (2), 

Alejandro Medina i Oriol López,
L'avantatge aconseguit a la pri-

mera part pels d'Albert Sabaté, els 
va permetre jugar la segona amb 
tranquil·litat, sense patir mai pel 
triomf, i els gols d'Alejandro Medina, 
Azhar Chiheb i Marc Caballería van 
arrodonir el triomf, fins al 3-8 final, 
quan es desfermava l'eufòria a la 
pista, un cop el conjunt mataroní ja 
s'havia proclamat campió de lliga 
i havia aconseguit l'ascens a 2aB.

El Juvenil femení revalida el títol

Dissabte passat el juvenil femení 
del Futsal Construccions 9 Team 
Mataró va superar 4-1 al Jesús 
Maria, a la darrera jornada del cam-
pionat, i es va proclamar campió 
de lliga per segon any consecutiu.

Després d'assolir el títol català, 
ara les noies entrenades per Carol 

Codina intentaran fer-se amb la 
corona estatal que es va escapar 
la temporada passada quan l'equip 
va acabar subcampió d'Espanya.

PLANTILLA: Glòria Salido, Cristina Váz-
quez, Meritxell Ribas, Irena García, Geraldi-
ne Gama, Patricia Barrera, Sofia Morante, 
Sara Cayuela, Sandra Ballesteros,Sara Car-
bonell, Carol Codina (entr.), Jordi Pitarch 
(2n entr.), Alexis Herraiz (p. físic).Campiones de Catalunya. | F. MATARÓ

El Futsal Aliança Mataró 
aconsegueix l'ascens a 2a B

el Esporttot FUTSAL
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Van vèncer al Vic a semifi-
nals aconseguint l'ascens de 
lliga EBA per rematar-ho a la 
final davant del Sant Josep

El Mataró Parc Boet va disputar 
aquest passat cap de setmana a 
Salou la Final a Quatre de Copa 
Catalunya que li va valdre el títol 
de campió i l'ascens a lliga EBA.
A semifinals, contra el Vic, Amb uns 
primers cinc minuts sensacionals, 
el cicló mataroní va esborrar de la 
pista el conjunt vigatà aconseguint 
una diferència de 19 punts, 2 a 21, 
amb Marquie Smith sensacional. 
Una diferència que ja seria fona-
mental al llarg de tot el partit.

El Vic va reaccionar al final del 
primer quart per reduir lleugera-
ment la diferència, però l'atac ta-
ronja no se'n ressentia, i al final 
del primer període el marcador 
era de 20 a 32.

Al segon quart, amb l'encert de 
Marc Rubio, els mataronins seguien 

Eufòria dels jugadors. | TOT MATARÓ

El Mataró Parc Boet és campió 
de Copa Catalunya i puja a EBA

88 MATARÓ PARC BOET

71  CB VIC

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (-), 
Canals (2), Smith (17), Hermoso (2), 
Naharro (14), Ros (-), Champagnie (12), 
Franch (4), Corella (8), Rubio (20) i 
Forcada (9). 22 de 42 en tirs de 2, 12 de 
32 en tirs de 3 i 8 de 12 en tirs lliures.

PARCIALS: 20-32, 14-19, 22-17 i 15-20

dominant l'enfrontament amb cla-
redat, i mostra d'això és el 34 a 51 
amb el que s'arribava al descans.

A la represa el Vic sabia que 
havia de sortir per totes si volia 
aconseguir la remuntada, i a poc 
a poc aconseguia aproximar-se al 
marcador, fins a baixar de la barre-
ra dels 10 punts, 51 a 60. Però els 
mataronins van saber aguantar la 
pressió, i amb els encerts de Marc 
Rubio van desfer les esperances 
del seu rival i a poc a poc van anar 
certificant el triomf, que al final 
seria per 17 punts, 71 a 88.

S'imposen en una final tensa
El partit va començar amb un in-
tercanvi de cistelles per part dels 
dos equips, on Marc Forcada és va 
erigir en el primer lider anotador 
del seu equip que, tot i no poder 
agafar diferències, sí que portava 
la iniciativa en el joc, acabant el 
primer període 20 a 18.

Els triples marcarien el camí al 
segon quart, i els mataronins s'ar-
ribarien a escapar fins als 10 punts 
de diferència, en el moment que 
els badalonins reaccionarien per 
tornar a aproximar-se al marcador. 
Al descans, 44 a 37.

A la represa els mataronins van 
veure com el partit havia guanyat 
en intensitat i duresa, on el Sant 
Josep pressionava molt més les 
línies de passada. El marcador a 
poc a poc anava canviant, fins a 
capgirar-lo quan faltaven 5 minuts 
per al final, 57 a 58. Moment en 
què va aparèixer la figura de Darío 
Naharro que, amb una sensacional 
ratxa de tres triples consecutius va 
permetre recuperar el domini del 
partit i sentenciar el triomf i el títol 
per al conjunt mataroní.

74  MATARÓ PARC BOET

66 S. JOSEP BADALONA

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (-), 
Canals (2), Smith (2), Hermoso (4), 
Naharro (20), Ros (-), Champagnie (13), 
Franch (6), Corell (8), Rubio (7) i Forca-
da (12). 16 de 38 en tirs de 2, 12 de 33 en 
tirs de 3 i 6 de 8 en tirs lliures.

PARCIALS: 20-18, 24-19, 13-17 i 17-12

www.eltotesport.com |  P. 5BÀSQUET
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La plantilla del Boet de la Final a Quatre i la celebració del títol. | AE BOET MATARÓ

El Mataró Parc Dori Dori Boet i 
puja a Copa Catalunya

El Platges organitza la Medi-
terranean Cup of Champions

El Mini Valldemia 
4rt de Barcelona

Les mataronines, a més a 
més, es van proclamar campi-
ones de Primera Catalana

Aquest cap de setmana, el Mataró 
Parc Boet va sumar un altre èxit 
amb el seu sènior femení, el Dori 
Dori, que es va proclamar campió 
de Primera Catalana, també acon-
seguint l'ascens a Copa Catalunya.

A la final a quatre que es diputava 
al pavelló Barris Nord de Lleida, les 

taronges van guanyar el primer par-
tit per 50 a 66 al Bàsquet Molins.  
Un partit intens, amb molt de ritme, 
que amb el pas dels minuts anava 
decantant-se cap al costat mataroní 
i tot i els intents d’aproximació de 
les noies de Molins, les maresmen-
ques mantenien les ganes de lluitar 
cada pilota anaven eixamplant la 
distància en el marcador.

I ja a la final, amb l'ascens a Copa 

Catalunya a la butxaca, van superar 
l'equip amfitrió, el Lleida, per 61 a 
51 proclamant-se campiones de 
Primera Catalana. Un enfrontament 
on els Sènior Femení de l’AE Boet 
Mataró i el CB Lleida s’alternaven 
portant la iniciativa en el marca-
dor i no va ser fins al 3r període 
on les mataronines van aconseguir 
una distància de 16 punts i van 
trencar el partit aconseguint gau-
dir dels últims minuts de la final. 
Amb la botzina final es desfermava 
l'eufòria posant el colofó a un any 
magnífic on només han perdut un 
parell de partits.

Així doncs, la pròxima tempora-
da el bàsquet de la ciutat gaudirà 
de derbis tant en categoria mas-
culina a EBA, com en femenina a 
Copa Catalunya.

El Mini "A" masculí del C.E. 
Valldemia-Maristes ha jugat aquest 
cap de setmana a Manresa la fase fi-
nal del Campionat de Barcelona or-
ganitzat per la FCBQ. S'enfrontaven 
els millors 8 equips de Campionat 
de Barcelona. El CE Valldemia 
Maristes partia com a 4t de grup 
i al primer partit es van enfrontar al 
CB Cornellà, 1r classificat de l'altre 
grup a qui va aconseguir guanyar 
per 67 a 68. A semifinals va caure 
contra el Sant Josep de Badalona 
per 76-88 i a la final de consolació, 
l'equip mataroní va acabar cedint 
per 75-81 davant el CB Manresa.

És la primera vegada que un 
equip format íntegrament amb 
alumnes de la mateixa escola as-
soleix aquest nivell, demostrant la 
gran tasca de l'escola mataronina.

El cartell de la competició. | CEDIT

A partir d'aquest dijous i fins diu-
menge es disputa la Mediterranean 
Cup of Champions a Mataró, orga-
nitzada per la UE Mataró al Josep 
Mora. Un torneig de bàsquet femení 
que comptarà amb la presència del 

primer equip del Platges, el JET i 
el CN Terrassa, i una selecció ame-
ricana formada per jugadores que 
juguen a Europa. A més a més de 
clínics i altres activitats, com un 
torneig 3x3 de minibàsquet.

el Esporttot BÀSQUET
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

4,92€/m2

169€ *

¡OFERTA!

25x85 25x85 
1a calidad1a calidad1a calidad
25x85 25x85 
Gres imitación madera
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169€ *

Cristal de seguridad
tintado en gris fumé
de 8 mm

Brazo extensible
incluido

Suplemento móvil
disponible
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¡NOVEDAD!
Fijos de ducha 40 %

/DTO.
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2  HC LICEO

1  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM: Ariadna 
Escalas (portera), Xantal Piqué, Ona 
Castellví, Carla Fontdeglòria i Aina 
Florenza (1) –cinc inicial-, Julia Canal, 
Anna Fontdeglòria, Aida Anton i Èrika 
Arellano (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

La derrota contra el Liceo 
per 2-1 condemna les 
mataronines a l’infern de 
Nacional Catalana 

Era un partit a vida o mort, qui gua-
nyés continuaria a OK Lliga (tot i 
que cal dir que alguna combinació 
permetia que un empat salvés als 
dos equips). Però s’ha de dir que 
les mataronines no van tenir opci-
ons reals de victòria en gairebé cap 
moment. El partit va estar igualat, 
amb els nervis a flor de pell, però un 
gol a la primera part després que 
un rebuig d’Ariadna Escalas que-
dés a mitja pista i Catalina Flores 
el recollís i afusellés la porteria a 
plaer, va condicionar el joc. 

Les mataronines jugaven amb la 
pressió d’haver de remuntar i tot i 
que a la segona part van tenir algu-
nes ocasions clares, en una contra 
després d’una d’elles ha arribat 
el 2-0 que gairebé sentenciava el 
partit. Aina Florenza, després de 
recuperar una pilota a mitja pista 
va fer el 2-1 quan faltaven menys 
de 3 minuts. Albert Bou i Albert 
Larrea han tret, llavors, la porte-
ra, per intentar, a la desesperada 
aconseguir el gol de l’empat, però 
no va poder ser.

No arriba el miracle a 
l'última jornada
26a jornada (27-28 de maig)
Sant Cugat - Las Rozas ............................. 1-3
Gijón - Manlleu ............................................4-1
Vilanova - Bigues i Riells..........................0-1
Voltregà - Sferic Terrassa ........................ 1-2
Rivas Las Lagunas - Alcorcón ................ 1-3
Palau Plegamans - Cerdanyola .............. 3-1
Liceo - MATARÓ ........................................... 2-1

Classificació Final
Gijón 69; Voltregà 58; Palau Plegamans 
52; Bigues i Riells 43; Manlleu i Las Rozas 
42; Vilanova 32; Sferic Terrassa, Alcorcón 
i Liceo 31; Cerdanyola 29; MATARÓ 27; 
Rivas Las Lagunas 23; Sant Cugat 7.

Descens després de 3 temporades
Han estat tres temporades en l'elit 
en les quals l'equip mataroní ha anat 
perdent posicions: 5è lloc amb 37 punts 
la temporada 2014-15; 7è lloc també 
amb 37 punts la temporada 2015-16 i 
finalment 12è lloc amb 27 punts aquesta 
temporada.

Es confirma el descens del 
Medicare System Mataró

Bon p. | FOTO: CEDIDA

Albert Ramos Viñolas supera la 
primera ronda de Roland Garros

Sense podis en pro-
ves combinades

El passat cap de setmana es va dis-
putar a Barcelona el Campionat de 
Catalunya de proves combinades 
de Promoció.

Per part del Laietània una de 
les favorites era Aina Rabadan en 
cadets però va patir una lesió i no 
va poder acabar.

Andrea Segovia va quedar 4a en 
pentatló de categoria infantil amb 
2624 punts a només 74 punts de 
la segona. Les seves marques van 
ser 13.65 en 60 m tanques, 1.43 en 
alçada, 8.93 en pes, 4.49 en llar-
gada i 10.99 en 60 m.

A partir de la setmana vinent ja 
comença el tram fort de la tempora-
da atlètica amb la disputa dels cam-
pionats de Catalunya individuals.

La temporada passada va 
aconseguir arribar als quarts 
de final

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas, que ocupa la 19a posició 
al rànquing de l'ATP ha començat 
la seva participació en el torneig 
parisenc de Roland Garros aquesta 

setmana, on l'any passat va arri-
bar a quarts de final, derrotant en 
primera ronda al romanès Marius 
Copil, número 94 del món, en 4 
sets per 7-6, 1-6, 4-6 i 2-6.

El dimecres en segona ronda, 
amb l'edició tancada, s'enfrontava 
a francès Benjamin Bonzi.

Ramos s'estrena amb victòria a París. | CORSNIER / FFT

el Esporttot HOQUEI PATINS
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El Valls serà el rival a promoció. | D.F

El Cirera als Premis Solidaris. | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 8FUTBOL

5  CE MATARÓ

1  CARMELO

CE MATARÓ: Joel, Lluís, Kiku, Rueda, 
Isma (Sergi López 83'), Fiti (Parri 77'), 
Óscar, Bustos (Ricky 62'), Rodri (Mar-
celo 62'), Bargalló (expulsat per doble 
groga als 67'), Aitor (Palanco 83').

GOLS: 12' AITOR (1-0); 25' ISA (2-0); 51' 
Villega (2-1); 75' AITOR de penal (3-1); 
86' RICKY (4-1); 88' MARCELO (5-1).

2  CANYELLES

1  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte (Pol Ladet 77'), 
Kaddur, Peque (Soufiane 40'), Izar, 
Roger, Albertito, Pereira, Aleix, Matas, 
Cristian Romero, Albert Garrido.

GOLS: 3' Salgado (1-0); 14' ALEIX 
TARRÉS (1-1); 60' Chavero (2-1).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va 
sentenciar quan va voler

El CE Mataró no va fallar davant 
el Carmelo en la darrera jornada i 
s'ha fet amb el segon lloc que per-
met disputar la promoció d'ascens 
a 1a. El Mataró podia encara ser 
campió, però la Grama tampoc va 
fallar a Lloreda. 

El partit, davant un equip ja des-
cendit, va començar amb l'equip lo-
cal buscant obertament el gol, i des-
prés  d'ocasions clares de Bustos 
i Lluís, van arribar dos grans gols, 
amb dos grans xuts d'Aitor, des de 
la frontal, i d'Isma, de cinc metres 
fora l'àrea.

A la represa el Mataró va sortir 
confiat i el Carmelo va reduir i per 

uns moments es va encoratjar, i 
més quan va ser expulsat Bargalló 
per doble groga. Però aquest fet va 
servir de revulsiu a l'equip groc-i-
negre, i Aitor de penal forçat per ell 
mateix, Ricky a passada de Marcelo 
i Marcelo a passada de Ricky, van 
acabar arrodonint la golejada. 

La UD Cirera es va acomiadar de la 
2a amb derrota en partit intrans-
cendent. Els locals es van avançar 
però Aleix Tarrés va empatar, fent 
el seu 21è gol que el situa com un 
dels màxims golejador del grup. 

La Grama campió 

34a jornada (28 maig)

Lloreda - Fundació Grama ..................0-3
Canyelles- Esp. Can Pi ............................ 1-1
CE MATARÓ - Carmelo  ..........................5-1
Europa B - Badia .................................... 4-2
Llefià - Sant Adrià  .................................5-1
Guineueta - Besós BV ...........................3-4
SANT POL - Esp. Can Pi  ........................5-1
PREMIÀ MAR - Martinenc B  ................. 2-1
Sarrià - LLAVANERES ............................ 2-2
Classificació final 
Fund. Grama 71 (puja); CE MATARÓ 69 
(promociona); Guineueta i Llefià 63; Eu-
ropa B 54; PREMIÀ MAR 52; Sant Adrià i 
SANT POL 50; Sarrià i Canyelles 48; Besós 
BV 47; LLAVANERES 42; Lloreda 38; Marti-
nenc B 37;   CIRERA 34; Badia 33; Carmelo 
24, Esp. Can Pi  19 (baixen els 5 últims).

COMENÇA LA PROMOCIÓ 
AMB EL VALLS COM A RIVAL
El diumenge dia 4 a les 19 hores ja 
comença la promoció d'ascens a 1a, 
amb el Valls com a rival, i el primer 
partit es juga a la capital de l'Alt 
Camp. La tornada serà a Mataró el 
diumenge dia 11.
En tota la temporada el Mataró només 
ha perdut dos partits a fora i en tot 
l'any 2017 encara no coneix la derrota 
com a visitant. Però el Valls ha quedat 
2n del grup 6 a només 2 punts del 
Tortosa, amb 77 gols marcats i 34 
encaixats. I en els dos darrers partits 
que ha jugat a casa ha marcat 11 gols 
i no n'ha encaixat cap. O sigui que la 
cosa no serà fàcil.
La darrera promoció d'ascens  (a 2a 
B) el Mataró la va jugar la temporada 
2004-05, superant el Santa Eulària, 
però caient davant l'Aguilas. 
Abans les temporades  97-98, 98-99 
i 99-00, també per pujar a 2a B, amb 
l'èxit de l'ascens en la darrera.
Anteriorment la temporada 91-92 (fa 
25 anys) es va superar el Térmens (1-1 
allà i 3-0 aquí) per pujar a Preferent. 
I anant bastant més enrere la tempo-
rada 1952-53 el Mataró, quan estava  a 
3a, va jugar la promoció d'ascens a 2a 
Divisió, quan no hi havia 2a B.
Llegeix-ho a www.totmataro.cat

 Toca promocionar per a pujar

Després a la represa va baixar el rit-
me i només l'equip local va marcar. 

El fet més destacat de la setmana 
per al club va ser el premi solidari 
de la Fundació Privada Catalana 
de futbol que va rebre per les ini-
ciatives que fomenten els valors. 
El va rebre el passat dijous dia 25.

Final amb derrota... i premi del club
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TERCERA
CATALANA

L'Argentona jugarà la 
promoció d'ascens 

34a jornada (28 maig)

Turó Peira-Young Talent Bad. ............. 5-7
Singuerlín- Cabrera ................................ 1-1
PLA D'EN BOET- Arenys Mar ...............0-2
Cabrils - Premià Dalt ............................3-0
Argentona- Vilassar Dalt .....................6-1
MATARONESA- La Salut ........................0-2
LA LLÀNTIA - MOLINOS ......................... 2-3
Santvicentí- Vilassar B ......................... 3-1
Classificació 
Districte 030 CE 78 (puja a 2a), Argen-
tona 75 (promociona), Young Talent 
Bad. Sud 74;  Premià Dalt 67; Singuer-
lín 60; MOLINOS 60; Santvicentí 48; LA 
LLÀNTIA 47; PLA D'EN BOET 44; Vilassar 
Mar B i La Salut 42; Turó Peira, Arenys 
Mar i MATARONESA 41, Cabrils 40; Ca-
brera 36; Vilassar Dalt 32;  Pineda 0 
(baixen els tres últims).

El Molinos fa el 6 de 6 en els derbis 
locals de la temporada de 3a

0  PLA D'EN BOET

2 ARENYS DE MAR

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado (Or-
dóñez 74'), Carlos, Moussa, Marc Palau, 
Eric, Youness, Javi, Valle (València 59'), 
Cortés i Vela.

2  LA LLÀNTIA

3  MOLINOS

LA LLÀNTIA: Picó, Chamarro, Delfín 
(Xavier Artero 80'), Ibra, Aitor Moreno, 
Jerreh (Rubén 46'), Said, Guedes (Ángel 
Vega 60'), Seidou (Ibu 56'), Toni Martín 
(Sergio Cobo 60') i Jordi Cano.
MOLINOS: Ramos, Gorka (García Mesa 
66'), Abel Moreno (Marc Ruiz 50'), Héc-
tor, Llavero, Rubén Moreno (Roca 50'), 
Badre, Agus Campos, Adrián (Beltrán 
60'), Óscar i Manrique.

Partit molt entretingut el que va 
tancar la temporada al Municipal 
de La Llàntia. 

Badre va avançar el Molinos, però 
Toni Martín va empatar poc abans 
del descans. A la represa el joc va 
mantenir la seva intensitat amb 
oportunitats per als dos costats i 
als 71' Augusto Campos va avançar 
l'equip visitant. Va replicar nova-
ment l'equip local amb gol de Sergio 
Cobo, però, quan estava acabant el 

0  MATARONESA

2  LA SALUT

UD MATARONESA: Paco, Oriol, 
Hassan, Mosquera, Jurado (Rafa 62'), 
Vicente, Koke, Àlex, Manolo (Navarro 
23'), Aldo i Miguel).

El Pla d'en Boet no va poder tan-
car la temporada amb el 7è tri-
omf consecutiu, en caure davant 
un Arenys de Mar que va resoldre 
amb dos gols a la segona part. Però 
els grocs acaben en un excel·lent 
9è lloc final.

La Mataronesa, sense encert, tanca 
la temporada amb una altra derrota 
a casa, que l'envia al 14è lloc final, 
en un partit en el qual els badalo-
nins van fer un gol en cada part.

temps reglamentari, Badre Dahbi, 
el segon màxim golejador del grup 
amb 36 gols, va fer el tercer gol del 
Molinos que va servir perquè aquest 
equip pugués tancar la temporada 
havent guanyat els sis derbis locals 
que ha disputat.  

Homenatge a Valentín Fernàndez
Abans d'aquest partit, el club lo-
cal, l'AD La Llàntia, va fer un acte 
de record a Valentin Fernández 
Guirao, el que havia estat president 
del club molts anys, i que va morir 
el mes de setembre sent president 
d'honor del club, quan feia poc que 
s'havia iniciat la temporada.

Era una persona molt estimada 
a la barriada i en els ambients fut-
bolístics de Mataró i el Maresme. 
L'acte, en el qual es va descobrir 
una placa commemorativa, va 
comptar amb la presència de l'al-
calde,  Sr. David Bote, i dels familiars 
de Valentín Fernández.

El Molinos ha guanyat els 6 derbis que ha disputat aquest any. | DANIEL FERRER

Imatges de l'homenatge a Valentín Fernández. | DANIEL FERRER

el Esporttot FUTBOL
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L'equip femení de la UD 
Molinos guanya el derbi

Presentació dels 2 equips. | CEDIIDA

L'equip blanc-i-blau va gua-
nyar per 0-3 al camp del 
Mataró tancant una ratxa de 
16 partits sense perdre a 2a 
Catalana

Aquest passat diumenge va acabar 
la temporada de la 2a Catalana fe-
menina de futbol on l'equip de la UD 
Molinos ha fet una gran campanya, 
quedant en tercera posició. En la 
darrera jornada va guanyar el der-
bi local al Municipal del Centenari 
davant el CE Mataró per 0-3.

Van jugar per la UD Molinos: Sandra 
Sanz, Claudia Chica, Sílvia Montero, Paula 
Delgado, Glòria Almendro, Marta Mateos, 
Noélia Montoya, Carla Delgado, Sílvia Salva-
dor, Sara Montero i Eva Guerrero. I suplents 
Laura Àlvarez, Lídia Rodríguez Peral i Aroa 
López. Van marcar Noèlia Montoya, Carla 
Delgado i Sara Montero, que amb 32 gols ha 
quedat com a tercera màxima golejadora 
del grup.
I pel CE Mataró: Míriam Contreras, Sandra 
Blanch, Nina Busqué, Paula Gonzàlez, Dúnia 
Escariz, Ariadna Velasco, Melanie Sheenan, 
Laia Garcia, Ceney Fanlo, Meritxell Guardia 
i Marta Comas. I suplents: Aldana Cini, 
Helena Roca i Aroa Garcia.

Gran campanya de la UD 
Molinos per acabar en 3r lloc
La UD Molinos ha acabat terce-
ra amb 61 punts, per darrere de 
Lourdes de Mollet (73) i Vilassar 
de Mar (70).

Cal destacar que l'equip blanc-i-
blau ha acabat el campionat amb 16 
jornades seguides d'imbatibilitat, 
ja que des de la 10a jornada del 
dia 11 de desembre no ha perdut 
cap partit. O sigui tota la segona 
volta més els tres últims partits 
de la primera volta sense conèixer 
la derrota.

A part de tot això el Molinos ha 
estat el segon equip més golejador 
amb 133 gols a favor i només n'ha 
encaixat 26 en contra.

El CE Mataró ha acabat en vui-
tè lloc en el seu debut
L'equip groc-i-negre que debutava 
a la competició ha acabat en 8è 
lloc amb 40 punts amb 88 gols a 
favor i 63 en contra.

El Rocafonda no pot 
assolir l'ascens a 3a 
Catalana
El passat diumenge el Rocafonda 
CF tenia l'oportunitat d'assolir l'as-
cens a 3a Catalana que se li havia 
escapat en el darrer partit de lli-
ga quan va perdre a casa davant 
el Calella. 

Però tampoc ho tenien fàcil, ja 
que en el partit d'anada al camp 
del Cerdanyola del Vallès B havien 
perdut per 2-0.

En el partit decisiu l'equip blanc-
i-negre va encaixar un gol de se-
guida, però traient tota la qualitat 
i amor propi van capgirar la situ-
ació amb dos gols d'Almazán i un 
d'Esperalba, i estaven a un gol de 
l'ascens quan quedaven més de 30 
minuts. Però al final dos gols dels 
vallesans van tallar les aspiracions.

5a edició del torneig so-
lidari de l'AD La Llàntia

L’Agrupación Deportiva la Llàntia 
organitza el cap de setmana del 3, 
4, 10 i 11 de juny el Torneig de Futbol 
Solidari amb Creu Roja Mataró. 

El torneig que transcorre al llarg 
de dos caps de setmana aconse-
guirà que 74 equips passin pel 
Municipal de la Llàntia, el que es 
tradueix en 800 infants que es dis-
putaran el torneig. Prebenjamins, 
benjamins, alevins, infantils i juve-
nils seran les categories partici-
pants en aquesta iniciativa.

3r Torneig Laia l'Arquera - CE 
Pla d'en Boet
Aquest dissabte es disputarà el 3r 
torneig Laia l'Arquera de futbol fe-
mení organitzat per el CE Pla d'en 
Boet en categoria aleví i infantil.

El Torrot CNM 5è a 
la Copa Catalana

Berta Cantó i Fer Morillas van 
ser els més destacats a nivell 
individual pujant al podi en 
proves de braça

El passat cap de setmana es va 
celebrar a la piscina de la Nova 
Escullera del CN Barcelona la Copa 
Catalana Absoluta de 1a Divisió. I els 
dos equips del Torrot CN Mataró, 
tant el masculí com el femení, van 
acabar en 5a posició.

Cal recordar que els nedadors del 
Torrot CNM estant en un moment 
de gran càrrega d'entrenaments 
i poc propici per a la competició.

Van aconseguir medalles la Berta 
Cantó, que va obtenir bronze pels 
seus 3rs llocs en els 200 m braça 
(2:34.26) i en 100 m braça (1:12.92), 
i d'aquesta manera continua entre 
les millors, i en Fer Morillas que es 
va emportar la medalla de bronze 
en els 100 m braça amb 1:05.91.

www.eltotesport.com |  P. 10FUTBOL
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El Joventut treu un empat a la 
Copa davant del subcampió

El masculí aconsegueix l'empat i el femení va caure contra un Plata. | D.F

L'equip femení va caure cla-
rament davant el Sant Joan 
Despí de Divisió Plata

En la jornada d'handbol del dissabte 
a la tarda al Pavelló Teresa Maria 
Roca, i en el qual els dos sèniors del 
Joventut rebien equips teòricament 
superiors, es van viure dos partits 
ben diferents amb resultat dolent 
pel que fa a l'equip femení i molt 
satisfactori pel que fa al masculí.

El masculí empata contra el 
Sant Martí Adrianenc
L'equip masculí del Joventut s'en-
frontava al Sant Martí Adrianenc i 
potser en aquest partit la situació 
ha anat la inversa. L'equip barceloní 

arribava d'unes fases molt dures 
per pujar a Plata i en les quals no 
van poder assolir l'ascens, i en canvi 
l'equip d'Àlex Viaña va jugar molt 
motivat, amb incorporació de jo-
ves del segon equip que van ren-
dir molt bé.

Semblava que l'equip visitant 
s'emportaria el triomf, ja que va 
anar dominant quasi sempre per 
un marge entre 3 i 4 gols, però a 
partir del 25-29, l'equip local va 
treure caràcter. Mantenint un bon 
to defensiu i, amb Pol Gavañach 
aturant al darrere, van frenar l'atac 
barceloní. I amb Jan Bonamusa de 
central davant l'avançada defensa 
rival, i amb Oriol Prat i el jugador 

del 2n equip Jaume Pujol, molt 
efectius, van aconseguir capgirar el 
marcador (31-30). Només un parell 
de polèmiques decisions arbitrals 
van fer que el Sant Martí es pogués 
emportar un punt.

El dissabte dia 3 a les 18 hores 
el Joventut visitarà l'OAR Gràcia 
de Sabadell, que és l'altre equip 
del grup, i si aconseguís guanyar 
per més de 4 gols, podria ser pri-
mer de grup. Guanyant per menys 
entraria a quarts de final com un 
dels millors segons.

Derrota clara de l'equip femení 
davant un Plata
Abans el Joventut Handbol Mataró 
femení va perdre clarament per 
24-33 davant el Sant Joan Despí, 
equip de Divisió Plata, a la qual 
acaba de pujar l'equip mataroní. 
Possiblement la diferència de ni-
vell no sigui ni molt menys la que 
va reflectir el marcador. Però està 
clar que a aquesta Copa hi arriba 
molt més motivat l'equip del Baix 
Llobregat, que no pas l'equip ma-
taroní, ja ben satisfet amb l'ascens 
de categoria i de baixada en el seu 
ritme després de la gran fase que 
van disputar a Mataró.

La tornada serà el divendres dia 
2 a les 21:45 hores i el Joventut té 
molt complicat l'accés a semifinals.

Taekwondo - Es dispu-
ta el 3r Torneig infantil 
Ciutat de Mataró

El passat 21 de maig el club Esportiu 
Taekwondo Mataró va organitzar  
la tercera edició del Torneig Ciutat 
de Mataró infantil de taekwondo al 
Pavelló d'Euskadi, amb la presèn-
cia de més de 150 competidors de 
Mataró i el Maresme.

El torneig va ser un gran èxit, on 
tots els competidors van realitzar 
entre 2 i 3 combats dividits per 
categories d'edat, pes i cinturó, on 
les seves edats oscil·laven entre els 
5 i els 13 anys.

Patinatge Artístic - 
Desirée González, cam-
piona de Catalunya

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Reus el Campionat de 
Catalunya de les categories cadet 
i juvenil. A la categoria cadet fe-
mení les patinadores del Patinatge 
Artístic Mataró, Desirée González 
i Sandra Núñez es van procla-
mar campiona i subcampiona de 
Catalunya, respectivament.

En categoria masculina, Jordi 
Anfruns va aconseguir el bronze en 
cadet i Pol Torres el subcampionat 
de Catalunya en juvenil.

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

Després de renovar a Marta Bach 
i Marina Zablith, La Sirena Centre 
Natació Mataró segueix treballant 
per configurar la millor plantilla 
possible que permeti seguir llui-
tant al màxim nivell. Així doncs, 
aquesta setmana va anunciar el 
seu primer fitxatge de cara a la 
temporada 2017/18, que és el retorn 
de l'Helena Lloret al club mataroní 
provinent del Sant Andreu, on ha 
jugat les últimes 4 temporades.

L'Helena, formada a les catego-
ries inferiors del CNM, va formar 
part de l'equip de Divisió d'Honor 
del 2006 al 2009.

A més a més, dimarts vinent es 
realitzarà l'acte de comiat de Laura 
Lòpez i Ona Messeguer que han 
decidit retirar-se.

Jordi Vizcaíno nou entrenador del 
Mataró Parc Dori Dori de l'AE Boet

Imatge de la presentació del nou entrenador, Jordi Vizcaíno.  | AE BOET MATARÓ

L'AE Boet Mataró ha anunciat el 
fitxatge de Jordi Vizcaíno com a 
nou entrenador del sènior A femení 
Mataró Parc Dori Dori que acaba 
de pujar a Copa Catalunya en les 
fases finals disputades a Lleida el 
passat cap de setmana.

Tècnic de reconeguts èxits i pres-
tigi, portarà també un equip de for-
mació dins l'estructura femenina 
del club i treballarà en coordinació 
amb Joan Campany amb l'objectiu 
de fer créixer la secció femenina 
de l'entitat. 

www.eltotesport.com |  P. 12POLIESPORTIU
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

La promesa  12:00  17:00  21:30  00:15 

 [dc.] 19:00        [En VOSE] 12:20        [En VOSE dt.] 21:45

Norman, el hombre que lo conseguía todo  12:15  16:00  

18:30  19:45  22:15        [En VOSE] 12:15

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar  

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

 23:30  00:15  00:45          [dv.-dl.] 19:45       [excepte dt.] 20:45

           [En VOSE] 12:20        [En VOSE dt.]  20:45

Me casé con un boludo  [dc.] 15:50  18:00

Déjame salir 12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

El caso Sloane 17:00  22:10        [dv.dl.]  19:45

Alien: covenant 19:40

El círculo [exc. dt.] 21:45

Guardianes de la galaxia. Vol.2 

 12:00  16:00  19:00  22:00  00:40

El bebé jefazo 12:15  15:50  18:00

Fast&Furious 8  00:10

Los Pitufos 12:15  16:00

The Dream (Ballet) [dc.] 20:15

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

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

La sal de la Tierra 19:00 (2 juny) (VOSE)

Mañana empieza todo 18:00  20:15 (5 juny) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes        

Norman, el hombre que lo conseguía todo    

 20:00  22:15       [dv.+dl.-dj.] 18:00

Mil coses que faria per tu  [En català] 

 16:00  18:00  18:15  20:30  22:15

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar  

 16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  22:00  22:40       [dv.+dl.-dj.] 21:30  22:30

Me casé con un boludo  20:30  22:40        [dv.+dl.-dj.] 20:15  22:20

Déjame salir  18:30  20:30  22:30      [dv.+dl.-dj.] 18:00

El caso Sloane  19:30  22:00      [dv.+dl.-dj.] 19:45  22:15

Alien: covenant 20:30  22:45      [dv.+dl.-dj.] 20:15  22:30

Un italiano en Noruega 16:15      [dv.+dl.-dj.] 18:00

Guardianes de la galaxia. Vol.2 16:00     [dv.+dl.-dj.] 17:45

El bebé jefazo  16:30  17:30  18:30      [dv.+dl.-dj.] 18:15

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

   La primera edició de la Mostra 
de Cinema de Muntanya a Mataró 
tindrà lloc entre el 6 i el 13 de juny 
al Cinema Foment. La nova inici-
ativa, presentada pel regidor d'es-
ports, Josep Maria Font, el presi-
dent de la UEC de Mataró, Daniel 
Tavares, i el president de l'Agru-
pació Científi ca Excursionista de 
Mataró, serà gratuïta. L'únic re-
quisit, però, serà que els especta-
dors col·laborin amb la recaptació 
d'aliments de Càritas aportant oli, 
llet, llegums cuits i sucre.

Concretament es podrà veure:

Mostra de Cinema de muntanya

- 'Hem fet el cim!', el 6 de juny a 
les 19 h, pel·lícula sobre la prime-
ra expedició catalana en coronar 
l'Everest.
- 'Homo Montserratinus', el 6 de 
juny a les 20 h, un documental 
sobre escalada que acabarà amb 
una taula rodona.
- '20 anys de freeride als Pirineus', 
xerrada el 9 de juny a les 20 h a 
càrrec de Joan Masferrer.
- 'Freedom under load', el 13 de 
juny a les 20 h. 
 - 'La liste', el mateix dia 13 a les 
21 h.

  

Pregunta de la setmana
Com es deia el personatge que 
interpretava Peter Vives a La 
Riera?

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

Resposta del núm. 1771
"Contra la pared"

Guanyadors:
· Òscar Valdivielso Hoyuelos
· Anna Espejo Arnau

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Entre el 6 i el 13 de juny, al Foment 

núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA
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Cinemes Les estrenes núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017

CASA DE LA ESPERANZA 

En Jan i l'Antonina, al capdavant del zoo 
de Varsòvia, van ajudar a salvar cen-
tenars de persones i d'animals del zoo 
dels nazis, quan van envair Polònia. Una 
història sobre l'holocaust que té lloc el 
setembre de 1939.
Direcció: Niki Caro
Intèrprets: Jessica Chastain,  Daniel 
Bruhl, Johan Heldenbergh
124min

LA PROMESA

Durant els últims dies de l'Imperi Otomà, als 
anys vint, un estudiant de medicina i un pres-
tigiós periodista americà s'enamoren de la 
mateixa dona, la bonica i sofisticada Anna, en 
una zona del món que s'està esfondrant. Un 
drama històric ple de romanticisme.
Direcció: Terry George
Intèrprets: Christian Bale, Oscar Isaac,  
Charlotte Le Bon,
134min

UNFORGETTABLE

Un thriller que porta al límit la gelosia i 
l'enveja d'una dona, la qual es proposa, 
plena de malícia, fer-li la vida impossi-
ble a la segona esposa del seu exmarit. 
El film mostra una venjança d'allò més 
extravagant.
Direcció: Denise Di Novi
Intèrprets: Rosario Dawson, Katherine 
Heigl,  Geoff Stults
100min

COMO LA ESPUMA

En una vella mansió una quinzena de 
joves viuran de manera inesperada 
una experiència sexual i emocional 
que els canviarà la vida. Una orgia que 
destaparà històries d'amor, desamor, 
descobriments, etc. 
Direcció: Roberto Pérez Toledo
Intèrprets: Sara Sálamo, Nacho San 
José,  Pepe Ocio
93min

MIL COSAS QUE HARÍA POR TI

En Dani perd el rellotge de luxe que 
li havia regalat la seva parella i ella, 
cansada de tantes decepcions, decideix 
acabar amb la relació. Ell decideix fer 
l'impossible per recuperar el rellotge i, 
així, recuperar a la seva estimada.
Direcció: Dídac Cervera
Intèrprets: Peter Vives, Carmina Ba-
rrios,  Iris Lezcano, Boris Ruiz, Peyo
85min

NORMAN, EL HOMBRE QUE...

En Norman, un home de negocis de poc 
renom, es fa amic d'un jove polític en un 
moment solitari de la seva vida. El jove, 
però, tres anys més tard esdevé un líder 
mundial i en Norman veurà com la seva 
vida fa un canvi dramàtic. 
Direcció: Joseph Cedar
Intèrprets: Richard Gere, Lior Ashkena-
zi,  Michael Sheen
117min
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Juan Sánchez, en un moment de l'entrevista

Quantes associacions en formen part en l'actua-
litat? Hi ha associacions de veïns de Mataró que 
no hi participin?
Actualment 13 associacions componen la FAVM. 
A Mataró, però, n'hi ha dues que van sortir de la 
Federació: l'AAVV de Rocafonda, per un conflicte en 
relació a qüestions sanitàries, i la de la Via Europa. Tot 
i això, la relació amb les dues Associacions és molt 
bona i ens ajudem mútuament quan és necessari.

J 
uan Sánchez és, des de fa sis anys, el 
President de la Federació d'Associacions 
de Veîns de Mataró, una entitat que va 
néixer fa més de vint anys com a unió 

de totes les associacions veïnals de la ciutat. El  
propòsit de la FAVM és unificar els criteris de les 
diferents entitats i treballar conjuntament com 
a escenari de discussió i informació.

 Daniel Ferrer 

A què es dedica la FAVM en l'actualitat?
A part de donar suport a les associacions federades, 
treballem en temes de sanitat i ensenyament, entre 
d'altres. A més, actualment estem portant a terme 
una campanya de civisme a Mataró que probable-
ment començarà al setembre.

En què consisteix la campanya i què voleu 
aconseguir?
Volem impulsar junt amb l'Ajuntament una campa-
nya perquè tots els esportistes de Mataró, siguin fe-
derats o no, i de qualsevol esport, portin la paraula 
'Respect' a l'uniforme, seguint l'exemple dels juga-
dors de futbol. A més, ens proposem fer-ho exten-
siu a les escoles per ensenyar als infants a tractar 
amb respecte als companys i, sobretot, a tolerar la 
diversitat d'ètnies que existeixen. És la tercera cam-
panya que portem a terme però sempre ens trobem 
limitats econòmicament.

En una entrevista al Tot Mataró descrivies a la 

“La relació amb el
 govern s'ha 
refredat”

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Parlem amb Juan Sánchez, President 
de la FAVM des de fa sis anys
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Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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FAVM com els intermediaris entre els barris i 
l'Ajuntament. A part d'impulsar conjuntament 
iniciatives com aquesta campanya, quina rela-
ció hi teniu?
Abans exercíem d'intermediaris, però ara la rela-
ció de la Federació amb el govern municipal s'ha 
refredat i no considero que sigui per culpa nostra. 
Cada govern té un tarannà diferent i amb aquests 
dos anys de legislatura només hem fet una reunió 
oficial. Tot i això, no ho critiquem perquè la relació 
és bona i podem parlar amb ells per telèfon quan ho 
necessitem. A més, participem de diverses comissi-
ons com la dels desnonaments i la d'ocupació, on 
exercim d'intermediaris.

Quina és la situació de l'ocupació il·legal d'habi-
tatges a Mataró des del punt de vista de la FAVM?
Quan va començar la crisi econòmica, hi havia ciuta-
dans que perdien el pis i que, com a mesura per no 
quedar-se al carrer, ocupaven un habitatge per un 
temps limitat. En aquell moment ho vèiem bé com a 
alternativa temporal perquè a posteriori les famílies 
disposessin d'un lloguer social. El problema és que 
hi va haver qui es va adonar que allò podia ser un 
negoci. Es van crear màfies que obrien pisos buits i 
cobraven entre 400 i 600 euros a les famílies desno-
nades per les claus de l'habitatge. Actualment això 
genera malestar entre les comunitats i la policia no 
pot actuar directament.

Què us proposeu per posar-hi solució?
Ens agradaria actuar com vam fer amb el tema de les 
'preferents'. Vam anar a Madrid amb una representa-
ció de l'Ajuntament de Mataró i de les associacions 
implicades per parlar amb els representants polítics 
i buscar una solució al problema. Va ser tot un èxit i 
ara ens agradaria aconseguir el mateix: trobar una 
solució real. A més, ens preocupa que els bancs no 
tenen intenció de renovar part dels lloguers socials 
que van concedir un temps enrere. A més, els serveis 
socials estan desbordats de gent sense llar i molts 
altres problemes. Tot plegat ens fa plantejar què 
passarà amb els que es quedaran sense llar.

A més de les ocupacions, un altre tema proble-
màtic a la ciutat és l'alt índex d'atur, no és així?
Aquest tema és una xacra a Mataró. El 50% dels 
joves no tenen feina i l'atur global és de prop del 
20%. El pitjor és que no es fa res per solucionar el 
problema ni s'aprofiten les oportunitats per crear 
feina. Mataró no sap, no vol o no pot fer res, però 

No s'haurien de 
gastar tants diners 
en Les Santes”

Reportatge
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i altres aspectes, però sé que és una gran persona.

Darrerament l'Ajuntament ha impulsat els pressu-
postos participatius, en els quals destinaran mig 
milió d'euros. Penses que la xifra és suficient?
És ínfim. Mig milió d'euros per 125.000 habitants 
és poquíssim. Òbviament, que hi hagi pressupostos 
participatius no és negatiu i és un començament, 
però és menys pressupost que el que es destina a 
la Festa Major de Les Santes. Des del meu punt de 
vista, un 25% dels pressupostos municipals els hau-
ria de decidir la ciutadania.

La teva primera involucració en moviments i as-
sociacions va ser al sindicat de la CNT. Pots ex-
plicar la teva trajectòria?
Amb 13 anys vaig començar a participar del sindi-
calisme amb la CNT, però després vaig veure que el 
sindicalisme agafava un rumb amb el qual no esta-
va d'acord i ho vaig deixar. Com que vaig néixer a 
Cerdanyola em vaig implicar en l'Associació de Veïns 
del barri quan era molt jove com a vocal de medi 
ambient. A posteriori vaig entrar a la FAVM i ara fa 
sis anys que en sóc el president.

Quina és la teva implicació actual amb l'Associ-
ació de Veïns de Cerdanyola?
Segueixo sent soci de l'AAVV de Cerdanyola i he 
participat de totes les lluites del barri. Tot i això, 
per a mi Cerdanyola és un barri més perquè jo sóc 
el president de la Federació que engloba a tots els 
barris i els dono la mateixa importància. On hi ha una 
lluita, allà he estat sempre jo, com un més, aportant 
el meu granet de sorra.

Alguna vegada has volgut deixar el càrrec al cap-
davant de la FAVM?
Quan vaig complir 4 anys com a President vaig posar 
el meu càrrec a disposició de l'assemblea però no hi 
havia relleu. Quan hi hagi algú per agafar el relleu 
marxaré perquè hi ha d'haver renovació i perquè la 
feina aquí és una lluita constant i agafes molt estrès.

Quina és la situació del moviment veïnal en 
l'actualitat?
A Mataró i a tot Catalunya està en crisi, tot i que no 
és una crisi uniforme a tot el territori. Cal renova-
ció i implicació de les noves generacions però cada 
vegada hi ha menys persones que vulguin donar el 
seu temps lliure sense cobrar. A més, la societat està 
canviant amb les noves tecnologies i la immediatesa 
i això ha jugat en contra del moviment, que va per-
dent impuls i força.

alguna cosa passa. L'alt atur juvenil fa que els joves 
entrin en cadenes de delinqüència, de drogues i en 
qüestions il·legals. És lamentable que Mataró esti-
gui en aquesta situació, la qual l'ha convertit en una 
ciutat trista, quasi sense vida.

En una entrevista al Tot Mataró explicaves que 
'El moviment veïnal és la clara oposició a l'Ajun-
tament'. Per què ho creus?
La veu dels barris és la Federació, on exposem 
el que ens preocupa i hi busquem solucions. Les 
Administracions de Mataró van a la seva i nosaltres 
els proposem solucions però ells no les veuen. Per 
exemple, vam promoure l'impuls del projecte ALMA 
(Associació Laboral del Maresme), per donar sortida 
al gran nombre d'aturats i promoure l'activitat econò-
mica, però el projecte ha mort perquè l'Ajuntament 
no ha apostat per ell. Deien que els agradava molt la 
idea però ningú ens ha ajudat amb fons per portar-la 
a terme. Les associacions han d'estar vives però es-
tem perdent la il·lusió per la poca ajuda que rebem.

Què n'opines dels pressupostos municipals i del 
que rebeu les associacions?
Penso que no s'haurien de gastar tants diners en 
esdeveniments com Les Santes, els Tres Tombs o 
la Festa al Cel. Van poder-se gastar una milionada 
amb aquesta festa i ens hi vam oposar des d'un inici 
perquè els diners sortien de les arques públiques. 
Hi ha altres prioritats i no comparteixo la forma de 
governar de l'alcalde en relació a les associacions 
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Joan Navarra 'Volíem posar en contacte els 
instal·ladors amb els fabricants'
Parlem amb el president de CSI Subministros abans de la Festa de l'Instal·lador

Empreses: Laia Mulà

   CSI Suministros és una de les 
principals empreses de distribu-
ció del sector de la instal·lació de 

la província de Barcelona. Quina 
és la trajectòria de l'empresa?
Vam començar amb un petit esta-
bliment però ja fa molts anys que 
estem en un creixement constant 

de llocs de treball, punts de venda, 
etc. Volem seguir en aquesta línia i 
tenim un pla d'expansió pel 2018.

Sou els impulsors de la Festa de 

AMB EMPENTA
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l'Instal·lador. En què consisteix?
En el nostre sector és molt habitu-
al fer fi res per mostrar el que fem 
però ens vam proposar aquest rep-
te perquè quedava un espai buit 
que posés en contacte els instal-
ladors amb els fabricants. Cada 
any la fi ra atrau interès per part 
dels fabricants per diversos mo-
tius: per què el nostre nom que 
és conegut en aquest sector, pels 
fabricants que hi participen i per 
l'espai on l'organitzem: el Camp 
Nou. En defi nitiva, ha estat un 
èxit més gran del que esperaven.

Aquest any la celebreu el 14 de 
juny. Qui hi participarà?
Aquest any comptem amb uns 
80 fabricants, els principals del 
sector de la instal·lació, la fonta-
neria, la climatització i els àmbits 
relacionats.

Quina ha estat la trajectòria de 
la festa?
La primera edició va tenir lloc a 
l'Illa Fantasia de Vilassar de Dalt 

2

CSI Subministros 
organitza dos 
esdeveniments en un, la 
Festa de l'Instal·lador i 
els Instalgames

fa uns anys i després la vam ce-
lebrar al Gremi d'Instal·ladors de 
Badalona. Volíem donar-li més 
impuls i per això la vam portar al 
Camp Nou.

Aquest any també organitzeu 
els Instalgames, una competi-

ció d'instal·ladors. Què és i per 
què heu decidit organitzar-ho?
Es tracta d'una competició de co-
neixements sobre instal·lacions. 
L'hem impulsat principalment 
perquè els gremis estaven interes-
sats a visibilitzar els instal·ladors 
joves que comencen i organit-
zar un joc entre tots. A més, pels 

Instalgames també hem apostat 
per mostrar projectes molt inno-
vadors que s'instal·laran al ma-
teix espai.

Com us proposeu fer la compe-
tició entre instal·ladors?
Habilitarem 9 boxes a l'interior de 
la fi ra amb diversos grups d'instal-
ladors que formaran equips per 
competir. Buscarem qui fa el millor 
acabat, qui fa una instal·lació amb 
menys temps, etc. Volem també 
que es pugui veure una instal·lació 
d'efi ciència energètica, una de 
baix consum de calefacció, entre 
d'altres.

Quina és la situació del sector 
actualment?
La crisi ha afectat amb duresa al 
sector de la instal·lació però a CSI 
hem pogut seguir creixent. Han 
desaparegut molts magatzems de 
la construcció però ens ha deixat 
més espai lliure pels que ens de-
dicàvem a altres coses com, per 
exemple, a les reformes. 
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Puja la taxa d'emprenedoria catalana
El baròmetre que mesura la capacitat de crear noves empreses entre els joves cata-
lans se situa en termes homologables a la Unió Europa

Empreses: Redacció

    La taxa d'activitat emprenedo-
ra (TEA en terminologia anglesa) 
a Catalunya ha pujat aquest 2016 

fi ns al 6,99%, per sobre de la taxa 
dels 5,23% que es va registrar en 
el mateix període en el conjunt 
de l'estat espanyol, però per sota 
del 8,1% que registren els països 

europeus, segons l'últim estudi 
GEM (Global Enterpeneurship 
Monitor). La presentació de l'estu-
di es va fer en el marc de la jornada 
inaugural del saló BizBarcelona. 

AMB EMPENTA
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La qualitat de l'emprenedoria catalana 
i barcelonina és rellevant quan es parla 
de l'emprenedor jove, el que té entre 18 i 

34 anys. En aquest cas, a Catalunya i a Barcelona la taxa TEA s'ha 
situat el 2016 en el 9,5% i el 9,1%, respectivament, molt per sobre 
de la mitjana juvenil de l'estat espanyol i fregant la taxa europea 
del 9,9%, també per aquest 2016. En l'estudi també es destaca que 
la taxa emprenedora que fa referència als projectes empresarials 
nous, aquells que estan entre 3 i 42 mesos d'antiguitat, és superi-
or a Catalunya i Barcelona a la registrada pel conjunt europeu i a 
l'estat espanyol.

Projectes 
empresarials 
joves

A totes les demarcacions
A totes demarcacions catalanes 
(Barcelona 7,01%; Girona 7,93%; 
Lleida 6,79%; i Tarragona 6,08%) la 
taxa TEA està molt per sobre de la 
registrada pel conjunt espanyol. En 
l'estudi s'indica que aquesta taxa, 
referida només als joves entre 18 

i 34 anys, se situa a Catalunya en 
el 9,5%, per sobre del 6,2% que 
hi ha a Espanya, però fregant la 
mitjana europea del 9,9%. 

El secretari d'Empresa Joan 
Aregio destaca que per millorar 
la qualitat de l'emprenedoria s'ha 
de treballar en el camp de la for-
mació i en el camp de la innovació. 

1

La taxa TEA catalana del 
2015, just ara fa dos anys 
es va situar en el 6,42 
per cent, lleugerament 
per sota d'aquest any.
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COMPRA VENDA 

PATINES EN LINEA. Los vendo. 
Marca Krafwin Speed. Muy poco 
uso y en buen estado. Número 36. 
Económicos! 668.682.340

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 

611.454.139 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en 
lloguer per cotxe i moto. 60€/mes. 
658.288.863 
ALQUILO HABITACIÓN 275 € 
655.683603 

TREBALL

BUSCO AYUDANTE COCINA para fi -
nes de semana. 615.170.534 
BUSCO CAMARERO para fi nes de 
semana. 615.170.534 
SE PRECISAN OFICIALAS de apres-
to, planchadoras de maquina y 
de mano a jornada completa. 
663335338.

TREBALL

EMPRESA TEXTIL DE Mataró. Precisa 
patronista para punto y plana. 
Interesados llamar al 93.790.45.56 
PRECISAMOS AGENTES para visi-
tas concertadas en Mataró. Iván 
675.514.214 
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos los fi nes 
de semana y festivos. Alta en la SS. 
Tlf. 655.226.610
JOVE ESTUDIANT 21 ANYS. Cerca 
feina per caps setmana o jornada 
completa la temporada d’estiu. 
Experiència en restauració, ma-
gatzem i reposador. Responsable i 
seriós. 605.645.386 (matins o nits)
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 

atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 
BUSCO TRABAJO CAMARERO o ay/
cocina 666.737.155

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 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 

PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
VACIADO DE PISOS  gratis. 
634.792.469
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 

ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
PINTURAS Y DECORACIÓN K.S.K. 

Pintura en general, pisos, comu-
nidades, esmalte, laca, estucados. 
Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza 
Excelentes acabados. 629.988.598 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  
www.pinturasdanco.wix.com/dan-
co Tel. 672.802.951 
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

GRÀCIES ESPERIT SANT. M.S. 
AYUDO A SEÑORA. Busco mujer 
de 25 a 45 años. Zona Granollers, 
Maresme. Yo hombre de 49 años. 
Pido y doy mucha discreción. Telf. 
632.512.569 

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 

NOVEDAD MARINA ERÓTICA 22 
años. 631.129.242 

MASAJES CALIFORNIANOS. 
665.463.891 

CATALANA, atractiva, petonera, 
dolça, discreta, serveis sense pres-
ses.675.990.050. Particular 

SARA, PARTICULAR. 631.287.774 

ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
688.253.126 

MATARÓ. LORENA 28. Sensible, 
guapa, rubia. Recién llegada. Ven 
a conocerme. Casa particular. 
698.359.037 

LAURA  38 AÑOS. Mataró, recién 
llegada. Buen cuerpo, ojos verdes, 
rubia. Casa particular. 611.212.507 

NUEVA MASAJISTA EROTICA 
698.394935

CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 

MASAJE CON TODO el cuerpo. Zona 
Rocafonda. Avda. Perú. 615.719.971 

M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 

695.859.536 

MASSATGISTA GUAPISSIMA 110P 

667.955.000 Mataró 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Econòmics
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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Personalitat Fòbica 
(evitativa) (2/6)

La personalitat fòbica és aquella 
que viu la por - de forma no nor-
maleta o irracional- i li condiciona 
molts aspectes de la seva vida. A 
més, s'hi ajunta la personalitat 
evitativa. Les personalitats que 
són sensibles a la desaprovació 
dels altres i eviten relacionar-se 
amb els altres, llevat de saber que 
seran ben acceptades. L'indicador 
més destacat és l'ansietat que es 
concreta al temor al ridícul: Què 
dic, què pregunto. I cap a l'ex-
trem és una por a la por: posar-se 
vermell, plorar i altres reaccions 
que temen que els altres ho des-
cobreixin. I a vegades se senten 
un xic deprimits. Les actuacions 
poden ser molt diverses: ama-
gar-se, evitar-ho o contraatacar. 
Un exemple seria: Si tinc fòbia a 
les alçades (acrofòbia), vaig a fer 
escalades per superar-ho.

Aquest patró de personalitat 
cal animar-la a expressar, ex-
perimentar i anomenar o posar 
paraules a les seves emocions i 
sentiments. Li fa por dir certes 
coses com escoltar-les. A més, no 
saben gestionar bé la seva agres-
sivitat, expressant-la de forma 
descoordinada i a vegades amb 
reaccions violentes.

Cal anar agafant confiança en 
un mateix, tenir bons amics, ser 
ben acceptat a casa i un ajut psi-
cològic pot ser molt convenient.

Ara bé, els casos molt accentu-
ats i extrems demanen un tracta-
ment seriós i si no les conseqüèn-
cies poden ser delicades.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

felicita en el tot
a qui més estimes

T 93 796 16 42
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El Cas Can Quirze tensa fins a l'extrem 
les relacions entre PSC i CiU
L'Alcalde i Calpe van defensar junts l'actuació de l'Ajuntament però Bote hauria demanat al 
seu soci de govern que purgués la regidora d'urbanisme

Política: Cugat Comas

  El cas Can Quirze ha acabat sent 
el detonant de la crisi més gran en 
el si del govern de Mataró, quan 
encara no fa dos anys que PSC i 
CiU comparteixen l'executiu local. 
Quatre setmanes després de fer-se 
públic el cas i davant l'amenaça 
per part dels propietaris de la urba-
nització de denunciar als regidors 
d'urbanisme i alcaldes dels últims 
16 anys, el govern va sortir al pas 
per defensar el rigor de l'operació 
urbanística. David Bote i Núria 
Calpe van comparèixer junts en 
una pretesa imatge d'unitat. La 
pròpia regidora d'urbanisme va 
prendre la paraula per assegurar 
que "el cost de les obres és el que 
realment hi va haver, la liquidació 
està feta amb rigor i l'expedient de 
l'obra és correcte". Una esmena a 
les declaracions que havia fet un 
mes enrere, les que van encendre 
la polèmica.

Mentre l'Ajuntament, ofi cial-
ment, es defensa assegurant que 
posa facilitats als propietaris de 
Can Quirze perquè paguin les 

quotes que els imputen –d'uns 
20.000 euros per propietari, 
200.000 en el cas del Club de Tenis i 
el Meritxell– el cas ha anat agafant 
envergadura, com una bola de neu. 

El govern va informar la resta de 
grups en una Junta de Portaveus el 
mateix divendres i dies abans, tal 
com havia demanat el PSC, la ma-
teixa Calpe es va explicar al Consell 
d'Administració de PUMSA. La 
versió ofi cial és que es defensa 
l'expedient, que l'Ajuntament se-
gons David Bote "no pot aturar els 
cobraments d'unes quotes que es 
deriven d'un expedient ben fet" i 
tot i això es reprendrà el contacte 
amb els veïns, que tenen la carta 
de la denúncia penal a punt per 
jugar. La versió de l'Ajuntament, 
doncs, és que les coses es van fer 
ben fetes.

Crisi entre PSC i CiU
Minuts després de la compareixen-
ça amb què el govern volia tancar 
fi les defensant que la maniobra 
de cobraments és adequada, El 
Periódico publicava en exlusiva 
que David Bote havia demanat el 

cessament de Núria Calpe per les 
seves declaracions. Aquest fet va 
tensar més que mai les relacions 
entre socis, un cop fet públic dies 
després que passés i dilluns hi 
havia qui donava per segura una 
ruptura entre socis. PSC i PDECAT 
havien convocat una reunió de se-
guiment del pacte de govern per 
discutir el tema, reunió que a més 
es va acabar ajornant.

Dilluns va ser dia de reunions a 
l'Ajuntament. L'una, del grup mu-
nicipal socialista, acabaria donant 
per bona la rectifi cació de Calpe i 
serviria per refredar la crisi. L'altra, 
entre Bote, Calpe i els veïns de Can 
Quirze en la qual l'amenaça de la 
via penal i la Fiscalia Anticorrupció 
queda sobre la taula. 

A mitja setmana, la crisi de go-
vern es donava per superada tot 
i que les relacions internes i els 
equilibris entre els dos socis de 
govern han sofert un sotrac im-
portant. La resta de partits, però, 
hi estan al cas i tant la crisi política 
com el cas judicial que es derivi 
dels costos elevats de la urbanit-
zació seguiran els propers mesos.

Foto d'arxiu amb Calpe i Fernàndez, de CiU, i Bote, de PSC, en un Ple Daniel Ferrer
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"Ajudem als estudiants a trobar els  
millors estudis aquí o a l'estranger"
Entrevistem Ignasi Pineda, orientador universitari de Talenn, que obre nova seu a 
Mataró

Educació: Redacció

 Què és Talenn?
Talenn és una empresa d'orientació que ajuda els 
estudiants a escollir el Grau Universitari d'entre més 
de 700 opcions en funció de les seves capacitats i 
talents.  Tenim oficina a Mataró, Girona i Barcelona.

No poden escollir-ho sols?
Segons les estadístiques el 50% dels universitaris 
canviaria de Grau universitari si els deixessin tor-
nar a escollir. Escollir què estudiar sense conèixer 
els propis talents suposa arriscar-se molt. Són molts 
diners i molts anys de la vida dels nostres fills i per 
això millor si reben orientació professional.  

Per tant, no només orienteu sobre què estu-
diar, sinó també a quina universitat?
Efectivament, cada universitat ofereix una experi-
ència diferent als estudiants. Per això la nostra me-
todologia ens permet precisar quina universitat, del 
nostre país o estrangera, serà  on l'estudiant tindrà la 
millor experiència. No oblidem que són quatre anys 
estudiant, i que no només són els coneixements, 
sinó també els contactes que farem.  Segons alguns 
estudis el 50% troba parella estable a la universitat, 
imagina't si és una decisió important.

Amb quins criteris determineu la millor opció 
per a cada estudiant? 
Fem entrevistes per a conèixer molt bé l'estudiant 
i al final entreguem l'Informe Talenn amb les vuit 
carreres ordenades per ordre de preferència segons 
les seves qualitats i capacitats. 

Per què és important l'orientació?
Perquè les dades són alarmants. Cal tenir en compte 
que 3 de cada 10 estudiants abandonen la univer-
sitat sense acabar els estudis, i podria comentar-te 
molts casos que ho acaben a disgust. És la primera 
gran decisió de la seva vida ja que suposa una des-
pesa d'entre 10.000 euros i 60.000 euros, segons sigui 
pública o privada. Escollir què estudiar amb només 
17 o 18 anys és una decisió molt difícil de prendre
Es tracta d'una decisió per a tota la vida

Només orienteu en estudis universitari?
No, orientem a tots nivells, ja sigui grau mig, supe-
rior, màster... I també orientem a aquells estudi-
ants que volen cursar estudis superiors a l'estranger 
(Anglaterra, Estats Units...)

També assessoreu sobre les beques?
Efectivament, cada universitat té programes diferents 
d'ajudes de beques i nosaltres, a més de recomanar 
el grau, informem de quins programes de beques dis-
posen, de les condicions i de com poden obtenir-les.

Per què creus important que els alumnes es 
deixin assessorar per Talenn?
A Talenn treballem cada dia per tal de reduir l'aban-
donament en els estudis. Amb l'orientació aconse-
guim motivar a molts alumnes que han llançat la 
tovallola, perquè estan cansats d'estudiar quelcom 
que no els agrada. La majoria de famílies, quan ve-
uen el canvi de motivació dels seus fills ens diuen: 
Per què nos us hem trobat abans?

CENEMA, Centre de Negocis
Ronda President Irla, 28. Mataró
www.talenn.com - 972 940 999

Publireportatge
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Set quilòmetres de caminada inclusiva 
per a tothom
L'AGIM convida la ciutadania per quart any la seva Marxa Solidària, amb preus popu-
lars de 8 euros els adults i 4 els menors de 12 anys

Solidaritat: Redacció

  Amb l'eslògan 'Junts sumem ca-
pacitats' l'AGIM organitza la quarta 
edició de la seva Marxa Solidària. 
Així l'entitat que dóna suport per-
sonalitzat i grupal a totes aquelles 
persones que han patit Ictus, ma-
lalties neurodegeneratives i dis-
capacitats físiques convoca els 
mataronins a un recorregut molt 
assequible amb el qual ajudar a la 
tasca de l'entitat.

Avançar junts ens pot fer arribar 
més lluny. Aquest és el missatge 
que vol transmetre la IV marxa 
solidària que AGIM organitza a 

Mataró amb la voluntat de sensi-
bilitzar a la població de la realitat 
i les possibilitats de les persones 
amb diversitat funcional. L’acte 
tindrà lloc el pròxim 11 de juny, de 
9 a 12 del matí, i vol convertir-se 
en una mobilització massiva amb 
la participació de tothom.

Del TCM a Santa Anna
La sortida es realitzarà des del 
Tecnocampus i el punt d’arriba-
da s’ubicarà a la Plaça Santa Anna.
L’itinerari és d’aproximadament 7 
Km al llarg del Passeig Marítim i 
està pensat perquè no suposi cap 
problema.

Tots els participants sortiran 
conjuntament i s’intentarà se-
guir el ritme que es vagi marcant 
(se senyalitzarà amb una bandera 
d’AGIM). Hem de pensar que és 
una marxa inclusiva on hi haurà 
persones amb diversitat funcional. 
Quan s’arribi a la plaça Santa Anna, 
on hi haurà una carpa informativa 
de l’entitat, es farà entrega d’un 
entrepà amb una ampolla d’aigua.

La voluntat d’AGIM és que per-
sones, amb diversitat funcional i 
sense, puguin compartir una ac-
tivitat al mateix temps que donen 
a conèixer l’entitat i la tasca que 
realitzen

El període d’inscripcions està obert fi ns al mateix 
dia de la marxa a:
   -  Seu de l’entitat AGIM Josep Monserrat i 
Cuadrada, 37 (De dilluns a divendres de 9 a 13h 
i de 16 a 19h)
    - Farmàcia Torrent. El Torrent, 7 bis baix (Horari 
de botiga)
    - El mateix dia de la Marxa al Tecnocampus. 
8’30h-9’00h

Inscripcions
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Tornem a Can Marfà,  la família Robafaves i els 
nans van estar des de Sant Jordi a l'Ajuntament, di-
vendres dia 19 van tornar en cercavila pels carrers 
de Mataró fi ns a la nau de Can Marfà.

Toni Marbà, el cantautor terrassenc va presentar a 
l'Arc Cafè Cultural el seu primer disc Desmentides. 
El públic va poder gaudir dels sons melòdics i tra-
dicionals de la seva guitarra. 

Festa per l'esport inclusiu, sota el lema "Junts per 
la Salut Mental", tot el matí de dissabte 20 de maig 
el Parc Central va acollir partits de 3x3 de bàsquet, 
futbol, tennis taula, entre altres activitats. 

Nit dels Museus, dels dies 20 al 21 de maig ple 
d'activitats a tots els museus de la ciutat. Una de les 
exposicions més destacades i amb més visitants va 
ser la de Can Serra "El viatge de la balena de Mataró".

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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augurat que amb l’horitzó del refe-
rèndum sobre el futur de Catalunya 
la divisió del govern municipal pot 
anar a més: “l’Alcalde diu que no 
ajudarà a que es faci però tenim 
clar que Mataró hi ha de jugar un 
paper important i que això pot 
afectar la segona meitat de man-
dat”, assegura Teixidó.

Anuncis sense concreció
ERC es mostra molt crítica amb la 
política comunicativa del govern 
que, denuncien, anuncia notícies 
i es fa fotografi es per a després no 
concretar. “És obvi que abusen 
dels mitjans i a l’hora de la veritat 
no tiren endavant polítiques que 
han anunciat”, denuncia Teixidó. 
Els exemples dels  republicans van 
des del nou Pla de Mobilitat al mo-
del d’oci nocturn passant per la 
reformulació de Pumsa, els plans 
d’habitatge i convivència, la uni-
tat canina o el nou model polici-
al, operacions com el Triangle de 
Molins o la Ronda Barceló, l’ampli-
ació de Mataró Parc o el futur del 
Corte Inglés al qual volen buscar 
alternatives. | Cugat Comas

  Tot just som a la meitat del man-
dat però Esquerra ja pensa en el 
2019, quan volen guanyar l’alcal-
dia de la ciutat. Els quatre regidors 
van fer una valoració negativa de 
la meitat de mandat passat i no 
n’esperen gaire dels dos anys que 
queden. “Veiem un govern sense la 
cohesió necessària, cada cop amb 
més problemes entre els dos socis 
i que té una gran manca de relat 
intern”, assegura Francesc Teixidó. 
El portaveu republicà assegura que 
“els dos anys s’han desaprofi tat, 
no s’ha construït cap visió i dubto 
que puguem esperar res dels dos 
que queden”.

Tot i això, ERC es postula com 
“una oposició que sigui vista com 
l’alternativa, mantindrem el tipus 
de treball i ajudarem a la gover-
nabilitat però tot estarà enfocat 
al 2019”.

Incompliments reiterats
A l’hora de fer balanç de l’acció 
de govern, els independentistes 
han enumerat un llarg reguitzell 
de polítiques i promeses que no 
s’han desenvolupat i encara han 

Els republicans acusen el govern d’anunciar mesures que 
després no desenvolupen

ERC dona el mandat per perdut 
i ja pensa en l’alcaldia el 2019

  Volem Mataró surt al pas de la 
crisi en el si del govern de Mataró 
i anuncia que “si en els pròxims 
dies no veiem un canvi dràstic del 
govern sociovergent, prendrem les 
mesures que considerem neces-
sàries per a protegir el futur de la 
ciutat”. Des del grup municipal que 
lidera Montse Morón critiquen la 
darrera crisi entre els dos socis de 
govern que, creuen, acredita que 
“el pacte entre els socialistes i els 
convergents fa aigües perquè en 
cap moment es va pensar a gover-
nar Mataró, sinó en repartir-se el 
poder, les regidories i els càrrecs 
i quedar-se asseguts a la cadira 
fi ns al 2019”.

Per a Volem “el govern és incapaç 
d'acabar res i com a conseqüèn-
cia, Mataró és incapaç d'avançar 
i progressar.  A més, la distància 
que manté el govern amb els ma-
taronins és la mateixa que aplica 
a l'oposició. Res de diàleg, res de 
comunicació i com qualsevol altre 
mataroní, sabem l'actualitat grà-
cies als mitjans de comunicació”.  

El grup veu la ciutat “a la deriva” 
i enumera una sèrie d'inconcreci-
ons com el nou Pla de Mobilitat, el 
Pla de Salut, el contracte de Mataró 
Bus, el mur del camp de futbol 
de Cerdanyola, la renovació de 
PUMSA, entre d'altres. | CC.

Denuncien que el pacte de 
govern “fa aigües”

Volem “prendrà 
mesures” si el govern 
paralitza la ciutat

Els quatre regidors d'Esquerra valorant el mig mandat

Montse Morón al Ple  Daniel Ferrer 

 Cugat Comas
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Carreguen contra Cultura per la suspensió de 
la Fira Medieval de Cerdanyola
La FAVM planteja plantar-se i protestar pel tracte rebut per part de les administracions 
municipals, que consideren que no és igualitari 

Política: Redacció- ACN

  Representants de l'Associació de 
Veïns de Cerdanyola, d'Eventos SJA 
i de la FAVM van explicar dilluns 
el procés per organitzar la Fira 
Medieval al barri de Cerdanyola 
durant la Festa Major del barri, 
cancel·lada perquè algunes pa-
rades no tenien els permisos i 
perquè, segons van declarar, la 
Regidoria de Cultura i Participació 
Ciutadana els va posar moltes tra-
ves. El confl icte ha indignat a al-
guns membres de les AAVV, que 
afi rmen que proposaran paralitzar 
l'activitat de tots els moviments 
veïnals.

A punt de plantar-se
Juan Sánchez, president de la 
FAVM, va afi rmar que proposa-
rien a totes les Associacions de 
Veïns “la suspensió cautelar de les 
relacions amb Cultura de l'Ajun-
tament i Participació Ciutadana, 
així com el vincle amb les comis-
sions municipals” perquè consi-
deren que les traves que els posen 
constantment no són tolerables.“Si 

tanquem cautelarment les associ-
acions de veïns, qui organitzarà els 
esdeveniments culturals, els tallers 
i cursos a un preu molt baix i tot el 
que fan?”, va destacar Sánchez. A 
més, va opinar que el moviment 
veïnal està rebent un atac per part 
de Cultura i Participació perquè 
els ho posen molt difícil i que “el 

moviment veïnal s'ha de plantar 
i protestar”.

Els permisos, l'endemà
Al febrer del 2017, la Comissió de 
Festes decidia muntar la primera 
Fira Medieval a la ciutat i va co-
mençar a organitzar-la. Van optar 
per contractar l'empresa Eventos 
SJA, especialitzada en aquest tipus 

d'esdeveniments, per encarre-
gar-se de la Fira Medieval. Tot i 
que Eventos SJA tenia una pòlissa 
d'1 milió d'euros, els van comu-
nicar que aquesta no era vàlida 
i l'AAVV es va veure obligada a 
fer-ne una de nova. A només uns 
dies de la Fira, tres de les parades 
no tenien els papers en regla i els 
van demanar que les apartessin. 
Negant-se a treure només unes pa-
rades, van decidir suspendre tota 
la Fira Medieval. L'endemà de la 
decisió, però, van rebre els permi-
sos necessaris des de Cultura per 
celebrar la Fira, van explicar Eva 
Sánchez, de l'AAVV de Cerdanyola 
i Tánia Pardo, d'Eventos SJA.

Fernàndez defensa la gestió
El regidor de Cultura Quim 
Fernàndez va assegurar l'ende-
mà de la roda de premsa que ja 
havia parlat amb l'organització 
i que "tota la gestió feta pels tèc-
nics de Cultura era per prioritzar 
la seguretat dels actes". En aquest 
sentit va negar tracte diferencial 
i confi a poder col·laborar millor 
en un futur.

La roda de premsa de L'AAVV de Cerdanyola, Eventos SJA i la FAVM Laia Mulà

3

El requeriment d'apartar 
tres parades que no 
tenien els permisos va 
acabar propiciant la 
suspensió de la Fira
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Necessites alliberar-te d'algunes ca-

denes del terreny professional i això 

pot provocar-te certa tensió. Però ara 

ja saps que has de millorar l'estratè-

gia i no córrer.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Compte fins a deu abans de fer una 

crítica severa. Pots parlar més del 

compte i penedir-te. Pot ser un mo-

ment tens, i només cal més descans 

o cercar la manera de desfogar-te.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

En els darrers mesos has après molt 

de la contenció verbal, a posar en or-

dre els pensaments i a estructurar-te 

millor mentalment. Usa en favor teu 

aquest aprenentatge.

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

Sents que estàs tornant a viure al-

gunes situacions, sobretot en l'àm-

bit laboral. Aplica el que has après. 

L'exercici físic és sempre un bon aliat, 

però ara és necessari.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

En el que respecta a l'economia et 

sents protegit. Sembla que ara mateix 

no has de patir, i si hi havia proble-

mes, es van solucionant. T'inquieta 

una veritat que ocultes.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Pots mostrar certa inquietud vers el 

futur. Alguna cosa prevista et provo-

ca angoixa i sorgeixen algunes pors 

que creies oblidades. Una conversa 

amistosa pot fer miracles.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sembla que saps millor el què vols 

i el què t'agradaria fer, el que té va-

lor per tu i cap on has de dirigir les 

passes. L'economia pot anar entrant 

en un període de millora.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Possibles despeses relacionades amb 

els fills. Serà bo posar límits perquè 

els altres entenguin fins on poden 

arribar. Si no ho fas, després no té 

sentir queixar-te.

Bessons (21/5 al 21/6)

Moment excel·lent per connectar amb 

el més intern, per superar traumes, 

si n'hi ha. I per enfrontar tot allò que 

està pendent. Forta atracció per una 

persona amiga.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

A la feina pots sentir que no arribes 

a tot i potser és veritat, però no serà 

perquè tu no siguis treballador. Et 

tocarà baixar el ritme. Ets humà i 

tens els teus límits.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Sembla que vius experiències repeti-

des. Escenes similars amb diferents 

personatges. Estigues atent. Pot ser 

que tinguis l'oportunitat de fer les 

coses d'una altra manera.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots trobar-te havent d'escollir entre 

una feina i una altra. Valora en fun-

ció del que sentis, ja saps que per tu 

és important trobar-te a gust doncs 

valores l'harmonia. 

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

Adreça web del banner invertit:

www.aridance.cat

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TEATRE

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
JOSEP M. BERNABEU MARTORI

concursos
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Se situen al carrer de Pablo 
Iglesias, entre els carrers de 
Joaquim Puig i Pidemunt i de Josep 
C. Serra i Ràfols.

Què venen les parades?
Són 4 parades de fruita i verdura (3 
de revenedors i 1 de productors); 
una parada de pesca salada i olives; 
una de fruits secs, llaminadures, es-
pècies, herbes i mel; una xurreria, 
una parada d’embotits i formatges; 
i una altra parada de pollastres a 
l’ast. La taula de treball ha decidit 
quins són els millors espais per a 
les noves parades d’alimentació, 
la manera de comunicar-ho a tots 
els paradistes, defi nir les bases de 
la convocatòria i organitzar el nou 
model de mercat. | Redacció. 

  El mercat setmanal del Pla d’en 
Boet incorpora des de dissabte 
passat nou parades d’alimentació. 
L’ampliació del mercat és una de 
les propostes de millora per als 
mercats de venda no sedentària 
plantejades pels representants dels 
marxants a les diferents sessions 
de la taula de treball dels mercats 
de marxants de Mataró celebrades 
durant el 2016. Els marxants con-
sideren que el fet de dotar el mer-
cat de Pla d’en Boet de productes 
d’alimentació que complementin 
l’oferta actual ajudarà a reforçar el 
fl ux de visitants, sobretot durant 
les primeres hores del matí, i per 
tant comportarà un efecte de po-
tenciació del mercat que benefi -
ciarà tots els paradistes.

La mesura respon a una demanda dels propis marxants 
feta a la taula de treball sectorial

Nou parades d’alimentació per 
al mercat del Pla d’en Boet

  L'agrupació de Ciutadans (Cs) 
Mataró ha renovat la seva jun-
ta directiva després que el pas-
sat mes de febrer se celebrés la 
IV Assemblea General d'on van 
emanar els nous estatuts del partit 
que dictaminen la renovació de la 
Junta Directiva de totes les agrupa-
cions d'Espanya. En aquest sentit, 
la candidatura encapçalada per 
Juan Antonio González, ha estat 
escollida per a ocupar els set càr-
recs de la junta directiva.

Els integrants
La nova junta local de Ciutadans 
a la capital del Maresme la inte-
gren: el coordinador, Juan Antonio 
González; el secretari i tresorer, 
Antonio Sánchez; el responsa-
ble de Política Municipal, Juan 
Carlos Ferrando; el responsable 
de Relacions amb les entitats, 
Victor Manuel Paramés; el respon-
sable de Ciutadania i Mobilitat, 
Carlos Aguilar; el responsable de 
Logística, Roberto Oscar Gil i la 
responsable en Xarxes Socials; 
Raquel Gázquez.

Aquesta junta serà l'encarregada 
de liderar l'agrupació de Mataró 
fi ns a la celebració del pròxim con-
grés del partit. | Redacció

El partit renova la seva 
junta directiva

J.A.Gonzàlez, nou
coordinador de 
Ciutadans Mataró

9

Les nou noves parades i 
les seves característiques 
han estat debatudes en 
aquest òrgan

1

Fa un any que es va 
constituir taula de treball 
Mercats de Marxants de 
Mataró

Una de les parades d'alimentació al mercat del Pla d'en Boet

La Junta Directiva del partit  Cedida 

 Daniel Ferrer
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podrien incloure's noves activitats 
esportives.

L'any passat es van realitzar 14 
activitats esportives, una desena de 
les quals es repetiran aquest any. 
Un total de 20.000 ciutadans van 
participar en els esdeveniments i es 
van recaptar més de 70.000 euros.

10è aniversari
Enguany la Caminada del Càncer 
de Mama i l'Associació de 
Familiars de l'Alzheimer Mataró 
celebren la seva desena edició. 
Per aquest motiu, Montse Chiva, 
de Maresme Oncològic, va parti-
cipar en l'acte de presentació del 
calendari del Mou-te amb Cor i va 
destacar que gràcies als fons recap-
tats en les diverses edicions de la 
caminada poden garantir que els 
problemes econòmics no siguin 
un handicap per a les necessitats 
dels malalts i contribueixen a la 
visibilització de la situació que 
viuen els pacients d'oncologia. | 
Redacció -ACN

  La segona edició del Mou-te amb 
cor tindrà una vintena d'activitats 
organitzades per associacions i 
clubs sense ànim de lucre, sis es-
deveniments més dels que es van 
celebrar l'any passat. L'objectiu és 
conscienciar sobre les malalties 
existents i visibilitzar la tasca re-
alitzada per les entitats, segons va 
explicar el Regidor d'Esports, Josep 
Maria Font, en l'acte de presenta-
ció del calendari de Mou-te amb 
cor. Isabel Martínez, regidora de 
Benestar Social, va donar les gràci-
es per l'esforç de les associacions i 
dels voluntaris i “per realitzar pro-
jectes tan potents com aquest, que 
fan de Mataró una ciutat millor”.

Tot l'any
Les activitats d'aquest any van 
començar per la diada de Sant 
Jordi amb la Marxa de la UEC 
de Mataró i la marxa de l'Arboç 
i fi nalitzaran el darrer dia de 
l'any amb el Swimsilvestre. Tot i 
això, el calendari no està tancat i 

Entitats, clubs i associacions organitzen les activitats de 
la segona edició d'activitats esportives solidàries

Una vintena d'activitats al 
Mou-te amb cor

  A dos anys de les eleccions mu-
nicipals del 2019, Plataforma per 
Catalunya no només aspira a re-
petir presència al Saló de Sessions 
per tercer mandat consecutiu sinó 
que es marca com a objectiu els 
seus millors resultats, que supo-
sarien més de tres regidors –els 
electes que va ostentar de 2011 a 
2015. La portaveu Mònica Lora, 
que podria repetir com a cap de 
llista, tot i que no serà fi ns un any 
abans que decidiran l'alcaldable, 
assegura que "tinc ganes de recollir 
els fruits del treball que hem fet i 
que fem cada dia al costat de la 
gent" i recorda que "a les anteri-
ors eleccions municipals van ser 
políticament molt especials, va ser 
difícil. El moment mediàtic i social 
era diferent". El 2015 Plataforma 
va treure un sol regidor, mesos 
després que hi hagués una crisi 
a nivell nacional amb el seu líder 
històric, el vigatà Josep Anglada.

Nova fase
Lora visualitza 2019 assegurant 
que "per continuar el treball rea-
litzat segurament farem canvis a 
les llistes i portem novetats posi-
tives, així com un programa més 
profund i innovador. Estem en una 
nova fase i volem que es refl ectei-
xi en tots els aspectes. | Redacció

Mònica Lora repetiria com 
a cap de llista

PxC aspira als seus 
millors resultats a les 
municipals 2019

Presentació de la segona edició del Mou-te amb cor

Mònica Lora Arxiu 

 Laia Mulà 
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Els Capgrossos volen un Aniversari de 9
La colla de la camisa blava actua diumenge al migdia a Santa Maria en el primer gran 
compromís de la temporada castellera

Castells: Redacció

 La Colla Castellera Capgrossos de Mataró afronta el 
seu primer gran repte de la temporada. El diumenge 
4 de juny celebrarà el seu 21è Aniversari a la Plaça 
de Santa Maria, en companyia dels Castellers de 
Sants i dels Marrecs de Salt. Per a aquesta ocasió, els 
de la camisa blava volen estrenar-se en els castells 
de 9 i per preparar l'actuació demanen la màxima 
assistència dels seus castellers, socis i afi cionats de 
tota la comarca als assajos convocats per a preparar 
aquesta actuació.

Els Capgrossos ja van estrenar la torre de 8 amb 
folre en l'Aniversari dels Castellers de Gràcia, el dia 
21. Ho van fer, a més, aplicant per primera vegada el 
sistema de pinyes "a l'antiga" que busca augmentar 
la seguretat dels castellers. 

Els possibles castells
El següent pas a fer a la diada del dia 4 seria el 5 de 8 
i el 3 de 9 amb folre. Tots dos castells s'assagen amb 
intensitat i també s'està preparant el 4 de 9 amb fol-
re.  L'any passat, sota les ordres de Mia Castellví, els 
blaus van fer el seu millor Aniversari, descarregant 

la que també és la seva Tripleta Màgica més mati-
nera, és a dir ajuntant el 3 i el 4 de 9 amb el 5 de 8.

Pel que fa al pilar de mèrit, els blaus ja han com-
pletat el de 6 a assaig, raó per la qual pot anar a plaça.

Aquesta nit, darrer assaig
El darrer assaig abans de l'Aniversari serà avui di-
vendres 2. Serà un assaig "porta un amic" amb en-

trega de samarretes per a 
tots aquells castellers que hagin convocat alguna 
amistat per a fer pinya. És per això que la colla es-
pera mobilitzar el màxim d'efectius davant la que és 
la primera gran cita del calendari, sempre el primer 
cap de setmana de juny.

Tant els Marrecs de Salt com els Castellers de Sants 
buscaran castells de la gamma alta de 8.

A Santa Maria

L'actuació serà 
diumenge a les 12h a 
Santa Maria

Daniel Ferrer 

Cultura
www.totmataro.cat/culturawww.totmataro.cat/cultura

Dissabte, els blaus 
seran a les festes de 
l'Havana, a les 19h 
al Passatge de Can 
Marfà
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així com servei de barra a preus 
populars i servei de menjar amb 
food-trucks. Ja estan a la venda 
les entrades anticipades a 13 eu-
ros. 'Propaganda pel fet' compta 
amb la col·laboració de l'Ajunta-
ment de Mataró, Cultura Mataró 
i Les Santes per a l'organització 
d'aquesta nit.

Un dels pocs concerts de La 
Raíz
La banda de Gandia visitarà Mataró 
en un dels pocs concerts progra-
mats a l'estat espanyol aquest es-
tiu. Recentment ha actuat a Xile, 
Argentina, Alemanya, Irlanda o 
Itàlia en el marc de la seva gira 'La 
Hoguera de los Continentes Tour 
2017'. | Laia Mulà.

 'Propaganda pel fet' organitza 
un festival amb motiu del seu XXè 
aniversari que comptarà amb els 
concerts de La Raíz, Boikot, Pirat's 
Sound Sistema i la rapera argenti-
na Sara Hebe, una potent aposta 
per celebrar les dues dècades de 
la cooperativa d'agitació musical. 
Coincidint amb Les Santes, el fes-
tival d'enguany tindrà lloc al Parc 
Central de Mataró el pròxim 21 de 
juliol. A més dels quatre concerts 
organitzats, el programa comp-
tarà amb diverses activitats per 
completar el dia festiu.

L'espai del Parc Central vell, amb 
una capacitat de fi ns a sis milers 
de persones, comptarà amb una 
zona de marxandatge musical i 
parades de material cooperatiu, 

L'esdeveniment del 21 de juliol incorpora Boikot, Pirat's 
Sound Sistema i la rapera argentina Sara Hebe

Tres grups acompanyaran 
La Raíz en el concert de Santes

  El soterrani de l'espai cultura 
La Destil·leria es tornarà a con-
vertir en l'angoixant escenari de 
'Misèria', l'èxit dirigit per Pere 
Vàzquez. Des de la seva estrena, 
l'espectacle es va convertir en un 
fenomen que feia que les entrades 
–només hi ha 18 persones d'afora-
ment per sessió– volessin literal-
ment. L'any passat es va estrenar 
al juliol, es va tornar a programar 
al setembre i es va haver de pror-
rogar una altra vegada. La bona 
notícia és que l'espectacle torna a 
La Destil·leria a cavall dels mesos 
de juny i juliol. Concretament hi 
haurà representacions els dies 26, 
27, 29 i 30 de juny i també els 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 i 24 
de juliol. Les reserves de localitats 
s'han de fer al telèfon 610 59 43 78.

Aproximació total
Per Vàzquez, Misèria com "l'espec-
tacle indicat per a aquells especta-
dors que vulguin una aproximació 
total a l'actor. Involucrats dins de 
la història per aconseguir un cli-
ma totalment realista, dins d'un 
ambient tens i d'intriga, l'obra es 
representa en un espai i entorn 
molt peculiar i gens convencional". 
"Misèria"  és protagonitzada per 
l'actor Santi Clavell, Xavier Codony 
i Lídia Rovira. | Redacció

Seran 15 funcions amb 18 
espectadors cadascuna

Misèria torna al 
soterrani de 
La Destil·leria

20

El festival servirà per 
celebrar els primer 20 
anys de la productora 
Propaganda pel Fet

4

Finalment seran quatre 
els grups de música que 
tocaran, omplint fins a sis 
hores de música

4

Boikot un dels grups que tocaran al concert de Santes

Misèria

Cedida 

 Enric Lucena 

Cultura núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017

Tot cultura raiz + misèria.indd   2 30/5/17   16:49



Compte enrere per a les cinquenes Dissantes 
Aquest dissabte es presenta la música i la coreografia del 'Jo sóc com tu' de Canteca de 
Macao, grup que encapçalarà la nit del 22 de juliol

Les Santes: Cugat Comas

 Les Dissantes, en Santi i el Jo 
sóc com tu ja són uns clàssics de 
Les Santes, com en Robafaves, la 
Ruixada o la xíndria de les sarda-
nes. I això que tot just aquest any, el 
22 de juliol, el gran acte festiu de la 
Fundació El Maresme arribarà als 
cinc anys, només un lustre de vida 
en el qual s'ha convertit en l'acte 
festiu solidari d'aquestes caracte-
rístiques més important del país. La 
fórmula és guanyadora i des de la 
cançó del 'Jo sóc com tu' a la marea 
de samarretes de color fi ns a arri-
bar a la fl ashmob que anualment fa 
petita la gran esplanada de l'Espai 
Firal del Parc Nou tots els factors 
acompanyen. Aquest 2017, cinque-
nes Dissantes, gràcies a l'entesa 
entre l'Ajuntament i la Fundació 
que Quim Fernàndez i Albert Vidal 
feien evident en la presentació a 
la premsa. Les Dissantes funcio-
nen, hi ha bona entesa i acaben 
per complir tres objectius clars: 
fer visible la Fundació, treballar 
per la inclusió de les persones amb 
discapacitat i, en cas de benefi ci, 
destinar el sobrant a l'activitat de la 
mateixa Fundació. Els mataronins 

s'hi lliuren i, l'any passat, els núme-
ros van sortir. Amb un pressupost 
de 70.000 euros en va quedar un 
benefi ci de 8.000 per reinvertir en 
el treball amb usuaris amb altres 
capacitats.

Retorn al Parc vell
Les Dissantes tornaran aquest 2017 
al Parc vell, on van començar, tot i 
que la Flashmob es farà al Parc Nou 
per tornar a acollir més de 10.000 
persones ballant a l'uníson. El 'Jo 
sóc com tu' 2017 el canta Canteca 
de Macao, grup madrileny de fl a-
menc amb tocs jamaicans que 
s'acomiada dels escenaris després 
de 14 anys. La cançó recupera el 
format més tranquil i melòdic de 
la primera versió, amb D'Callaos 
i compta amb una tornada molt 
enganxosa. 

La nit musical i solidària del 22 
de juliol començarà amb un so-
par amb en Santi, la icona de les 
Dissantes, amb l’acompanyament 
de les cançons de Jo Jet i Maria 
Ribot. A partir d’aquí la nit ani-
rà guanyant intensitat per anar 
veient, un darrere l’altre, grans 
grups de l’escena catalana i es-
tatal. Continuaran els Animal, 
grup revelació de l’any passat, i 
la seva combinació de pop, reggae 
i soul. Tot seguit sonarà el rock 
enèrgic dels Exceso i l’aparició dels 
caps de cartell d’enguany, el grup 
Canteca de Macao que prometen 
una bona estona de música mes-
tissa. La nit avançarà amb el ritme 
sureny i sincopat dels mataronins 
The Cabrians, per acabar amb la 
sessió musical a càrrec del duo de 
Dj’s Bipolar. 

Tothom que vulgui escoltar i ballar per primer cop el 'Jo sóc com 
tu 2017' aquest dissabte té una cita a la Plaça de l'ajuntament. A 
partir de les 17:30h hi haurà activitats pels menuts, xocolatada, 
classes obertes de swing i, sobretot, la presentació de la cançó 
i la coreografia d'aquest any.

Dissabte es presenta

La presentació del 'Jo sóc com tu' de l'any passat. Dissabte s'estrena el d'aquest 2017 Daniel Ferrer
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
12:30 AIR CHALLENGE
 Festival aeri de Lleida
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 PICALLETRES Capítol 2
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 CAMINANT x CATALUNYA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 RELIGIONS
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PICALLETRES Capítol 3
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BA-BA
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
13:00 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 LA FÀBRICA
15:00 INFORM. 24H. MARESME
15:30 PICALLETRES Capítol 1
16:00 1MÓN.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 ENDERROCK
19:15 TELÓ DE FONS
19:45 DE TEE A GRENN
20:15 FESTIVAL TRAPEZI
 Espectacle de Pepa Plana
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ÚLTIMA SESSIÓ
22:30 GAUDEIX LA FESTA
23:00 JAZZ
IVÓ OLLER – TRUMPET ATTITUDE
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT

14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TELÓ DE FONS
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 GAUIDEX LA FESTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 SET DIES
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 ÚLTIMA SESSIÓ
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME

21:00 PICALLETRES Capítol 4
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 PICALLETRES Capítol 4
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 LA FÀBRICA
19:00 PICALLETRES Capítol 4
19:30 CREURE AVUI
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TELÓ DE FONS
16:30 PICALLETRES Capítol 3
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 PICALLETRES Capítol 3
19:30 ÚLTIMA SESSIÓ
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 JAZZ
IVÓ OLLER – TRUMPET ATTITUDE
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
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peu al naixement del projecte. La 
voluntat era que esdevingués un 
espai de coneixement i debat de-
senvolupat a partir de les pràcti-
ques artístiques contemporànies 
i que inclogués la participació de 
docents i alumnes.

El projecte d'enguany
'Deu anys de Zona intrusa' cons-
titueix un recull de totes les edi-
cions del projecte, mentre que 

'Zona intrusa 10. 
Els uns i els al-
tres' és una mos-
tra del resultat del 
projecte d'aquest 
curs, dirigit artís-
ticament per Cèlia 
Prats. També ha 
comptat amb la 
complicitat dels 

centres secundaris Freta i l'Esco-
la Pia Santa Anna, així com amb els 
instituts Miquel Biada, Laia l'Ar-
quera, Alexandre Satorras i Josep 
Puig i Cadafalch. La idea busca 
d'explorar les relacions humanes 
en el context de l'institut i en un 
medi físic concret. | Laia Mulà.

 Des del 2006, any d'inici de Zona 
intrusa, 4.000 alumnes han parti-
cipat en el projecte que combina 
educació, art contemporani i ter-
ritori. Zona intrusa és un projecte 
artístic i educatiu als centres de 
secundària de la ciutat que apro-
pa l'art contemporani als instituts 
amb l'objectiu de construir un es-
pai crític de coneixement i expe-
rimentació. Amb motiu del desè 
aniversari, el divendres 2 de juny 
s'inauguren a Can 
Palauet dues expo-
sicions: 'Deu anys 
de Zona intrusa' i 
' Zona intrusa 10. 
Els uns i els altres'. 
Les dues exposici-
ons es podran visi-
tar fi ns al 9 de juli-
ol amb informació 
i material de les deu edicions.

Els orígens de Zona intrusa
Una iniciativa de la Direcció de 
Cultura de l'Ajuntament de Mataró 
i amb Oriol Fontdevila com a co-
missari, que posteriorment va 
comptar amb el MAC, va donar 

Dues exposicions per a repassar la trajectòria del projec-
te del MAC que treballa l'art contemporani als instituts

Deu anys de Zona intrusa a 
Can Palauet

 Dimarts 23 es va celebrar a la 
Sala d'Actes de la Fundació Iluro 
la presentació del llibre "Més de 
cent anys de l'esport a Mataró. 
1802-1950" Volum 1, que ha es-
crit el periodista mataroní Santi 
Carreras Suris. Va ser un acte al 
qual van assistir amics, coneguts 
i persones vinculades al món de 
l'esport mataroní i de la ràdio i 
premsa de la capital catalana. Va 
fer la presentació del llibre Xavier 
Pujadas, historiador de l'esport, 
professor i vicedegà de la Facultat 
de Psicologia, Ciències de l'Educa-
ció i de l'Esport de la URL.

Va destacar el gran treball de re-
collida de dades que ha signifi cat 
fer aquest llibre, com ho demostra 
la seva àmplia bibliografi a, les pu-
blicacions, arxius, biblioteques i 
fons que ha consultat, les seves 741 
notes, així com els molts testimo-
nis orals a què es fa referència. Així 
mateix va remarcar el tractament 
que fa, no solament de l'esport, 
sinó també de la seva relació amb 
el moment social que anava vivint 
la ciutat. I fi nalment va destacar 
que, tot i la seva densitat, és un 
llibre que es fa molt amè de llegir.

És molt destacable l'extens re-
cull fi nal d'entitats, clubs i equips 
esportius de Mataró durant el pe-
ríode que cobreix el llibre. | J.G

L'autor és el prestigiós 
periodista Santi Carreras

Presenten el llibre 
"Més de cent anys de 
l'esport a Mataró"

10

Es repassen totes les 
edicions d'aquest 
programa i els seus dife-
rents resultats

Una dècada de Zona Intrusa s'exposa a Can Palauet.

El llibre

 Cedida 

Cedida 
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L'Ajuntament aplica la sentpencia del Constitucional Arxiu 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

175.500€

EL MEJOR PISO DE LA ZONA
Ref. 12579 EN ZONA TRANQUILA Y BIEN COMUNICA-
DA: Piso totalmente exterior con ascensor. Imagen actual. 
80 m2, 3 dor (2 dobles). Amplia sala de estar-comedor, bal-
cón. Cocina, galería. 2 baños. Suelos gres. Calefacción y Aire 
Acondic. PARKING.

T

CASA UNIFAMILIAR CON PISCINA

550.000€

Ref. 12728 SANT AND. LLAVANERES: Vivienda unifami-
liar a 3 vientos, tranquilidad y a 5 minutos del centro. Casa 
muy cuidada. Perfecta orientación y vistas. 350 m2 en 3 
plantas. Porche cubierto, salón directo al jardín y piscina. 
Bodega, dorm. invitados. anexo. Garaje. Magnífi co salón 48 
m2, terraza. Gran cocina offi ce.  6 dormitorios. 2 baños (1 
suitte) y gran terraza/solarium.

99.000€

¡EXCELENTE OCASIÓN!
Ref. 12711 JUNTO ROCABLANCA: 1er piso en edifi cio es-
quinero. 85m2, amplio recibidor. 3 habitac. (2 dobles). Salón 
rectangular con balcón 9 m2 exterior. Cocina lacada refor-
mada con galería. Baño completo reformado. Suelos gres. 
Ventanas de aluminio. Puertas de roble.

T

    L'Ajuntament no emetrà li-
quidacions sobre l'increment del 
valor dels terrenys de naturale-
sa urbana, l'impost de plusvàlua 
municipal, en els casos en què no 

La mesura de l'Ajuntament s'aplica després de la sen-
tència del Tribunal Constitucional

hi hagi increment del valor de la 
fi nca objecte de transmissió pa-
trimonial. Després de la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional 
que anul·la la plusvàlua municipal 

Suspenen la plusvàlua si la finca 
es ven amb pèrdues

en els casos en què es vengui un 
immoble amb pèrdues, el govern 
municipal ha decidit que no caldrà 
acreditar-ho. Tot i això, el contri-
buent continua amb l'obligació 
de presentar a l'Ajuntament la de-
claració tributària si es transmet 
l'immoble.

La mesura s'aplica de manera 
provisional perquè es preveu modi-
fi car la llei reguladora de les hisen-
des locals. Els tres supòsits en els 
quals Mataró emetrà liquidacions 
de plusvàlua són: si s'ha produït un 
increment del valor cadastral dels 
terrenys en el període legal (igual 
o superior a 15 anys), si la persona 
interessada sol·licita l'emissió de 
la liquidació i en el supòsit que la 
sentència del TC no ha abastat, 
com la transmissió o constitució 
de drets reals de gaudiment. | Red

CiutatCiutat núm. 1774 del 2 al 8 de juny de 2017
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Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.5885 FANTÀSTIC PIS A PROP DE 
LA PLATJA I L’ESTACIO. Superf. 110m2 + 
una gran terrassa de 45m2. 4 habitacions 
2 dobles, tot reformat amb molt de gust, 
2 banys complets, gran saló independent 
de 30m2 amb sortida a balcó, distribució 
quadrada. Preu: 223.000€

REF. 5780 FANTÀSTIC PIS A PLE CENTRE DE 
MATARÓ, TOT EXTERIOR, DE 150m2. 4 habit. 
(1 suite) dobles i ext. amb vistes espectaculars 
al mar. 2 banys complets, un amb hidromas-
satge. Gran saló menjador 50m2. Magnífi ca 
cuina off. refor amb molt de gust. Terrassa, pis-
cina com. i pl. aparc. inclòs. Preu: 350.000€

REF.5866 MATARÓ. Nau en venda de 
400m2 de superfície situada en planta 
baixa més 100m2 d'altell per a ofi cines. 
Alçada de 7 metres i molt diàfana. Accés 
per a camions. Zona comunitària amb 4 
places d'aparcament. Preu: 450.000€

Argentona, a dues hores de Barcelona
Nova queixa dels usuaris del transport públic de la vila, que denuncien la mala  
connectivitat entre Argentona i la ciutat comtal

Transport: Redacció

 Argentonins usuaris del trans-
port públic tornen a alçar la veu 
per denunciar les mancances del 
servei, aquest cop, per la mala 
connectivitat amb la ciutat de 
Barcelona. Els usuaris han fet 

arribar un comunicat a l’Ajunta-
ment en el qual denuncien que 
el servei d’autobús gestionat per 
Sagalés pateix retards estructurals 
d’entre 5 i 20 minuts. Asseguren 
que els retards comporten que 
els 30km que separen Argentona 
de Barcelona acaben suposant un 

trajecte de dues hores.
Els usuaris del transport públic 

d’Argentona ja han fet arribar el 
seu comunicat a l’Ajuntament i 
confien que sigui aquest el que 
insti la Generalitat i l’empresa con-
cessionària a moure peça i millo-
rar el servei.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1774.indd   2 31/5/17   11:59



A S S E S S O R S  I M M O B I L I A R I S

59 93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

HABITATGES EN VENDA

Oportunidad para comprar!!
Si está buscando una planta baja en Rocablanca muy bien conservada, dis-
ponemos de una de 75 m2, con 3 dormitorios (1 doble), comedor con salida 
a pequeño patio,cocina offi ce y con chimenea, baño completo con bañera. 
Ideal invertir. Cerca centro médicos de la zona, colegios. (C.E.= Tràmit)

86.000€

Producto exclusivo para nuestros clientes!!
En Rocablanca, con ascensor, vivienda de 110m2, comedor de 24 mts con 
balcón grande y vistas espectaculares a mar y montaña,4 dormitorios (2 do-
bles) 1 mediana, 2 baños con bañera, cocina roble con galeria, vivienda  con 
muchas posibilidades. Jto. colegios, comercios, médicos...(C.E.= Tràmit)

120.000€

Ático en bloque de pocos vecinos. Ocasión!!
85m2 de vivienda, impecable, 3 dormit (2  dobles), 1 individual, comedor 
y contra-comedor, baño completo, cocina con balcón y vistas espectacu-
lares a mar y ciudad, comedor, terraza de 30m2 a nivel, y arriba terraza 
85m2, comedor-cocina de verano, trastero y 1 dormitorio. (C.E.= Tràmit)

129.000€

Ático+estudio+terraza de 40m2!!
Salón-comedor 20m2 calefaccion y aire acondicion., cocina offi ce, 3 dorm. 
(matrimonio con vestidor), 1 dormitorio mediano, 2 baños completos, estudio 
40m2, terraza de 40m2 y jazuzzi. Párking, coche grande y trastero. Suelos gres, 
persianas elétricas, calefacción, aire acondicionado. (C.E.= Tràmit)

309.000€

REF PV1977 - Zona Rocablanca

REF PV6253 - Zona Rocablanca

REF PV - Zona Llantia

REF PV - Camí de la Serra

1P FRETA 1774.indd   1 31/5/17   15:19



 L'Ajuntament d'Argentona, amb 
la col·laboració d'un gran nombre 
d'associacions, entitats i persones 
voluntàries del municipi, celebra 
de dissabte dia 3 a dilluns dia 5 una 
nova Diada de la Flor, cita tradici-
onal a la vila i que com els darrers 
anys ha anat a més arriba amb una 
intensa programació d'activitats 
durant el cap de setmana llarg. 

El moment més especial de to-
tes les diades de la Flor sempre 
és el vespre de dissabte, quan les 
diferents entitats preparen les 
catifes de fl ors que han d'estar a 

 Al llarg dels dies de la Diada de 
la Flor, el Museu del Càntir obre 
les seves portes al pati del museu 
perquè tothom el pugui veure en-
galanat de fl ors i amb la divertida 
atracció l'ou com balla.

Dintre el marc de l’Hola 
Ceràmica organitzat per l’Asso-
ciació espanyola de Ciutats de la 
Ceràmica, aquest diumenge el 
Museu del Càntir farà unes portes 
obertes al Taller de Ceràmica d’Ar-
gentona (carrer Enric Granados, 5) 
de les 11 h a les 14 h i una visita 
guiada al Museu a les 12h. | Red

Un maridatge de flors és una de les novetats d'un 
programa extens i variat

El Museu farà portes 
obertes i una visita guiada

punt l'endemà. S'han programat 
diversos tallers, exhibicions mu-
sicals i esportives i una trobada 
de puntaires, entre altres i com a 
gran novetat un maridatge de fl ors, 
diumenge a les 12 h. El món de la 
gastronomia arriba a combinar 
tot un ventall de possibilitats i en 
aquest cas, l’essència de les fl ors i 
les plantes es trasllada al paladar. 
Un tast de vins plens d’història 
amb DO Catalunya es fusionen 
amb el paisatge de les nostres ter-
res. L’activitat es realitzarà a les 12 
h al “Saló de Pedra”. | Red

La vila es lliura a tres dies de 
Diada de la Flor

Dilluns de Pentecosta, 
Ou com balla al 
Museu del Càntir

Una edició passada de la Diada de la FlorL'Ou com balla a Argentona Cedida  Anna Aluart 

Argentona

Tot Argentona 1774.indd   4 31/5/17   12:04



    

Ref. 2549: Cirera - Molinos: Todo reforma-
do y con terraza a nivel. 2 hab., cocina 
indep, amplio salón comedor con salida 
a terraza de 40m2, aire acond. En una de 
las mejores zonas de Mataró.  183.000€

Ref. 2604: Eixample: Piso todo reformado, 
con ascensor y exterior 100%. 4 hab. (3 do-
bles), 2 baños, cocina indep., galería, am-
plio salón comedor con balcón, calefac-
ción.  Oportunidad, visítelo!!! 210.000€

Ref. 2596: Atico con ascensor  reforma-
do. 3 hab., 1 baño, cocina indep. con 
galería,  amplio salón comedor, balcón, 
suelos  gres.  Vistas increíbles a la ciudad 
y al mar, exterior y soleado.  120.000€

EN AVDA. PRINCIPAL

Ref. 2603: Junto Cami del Mig: Vivienda 
para actualizar. 3 hab. dobles, 1 baño, 
cocina indep.,  amplio salón comedor 
con balcón terracita. Exterior, soleado y 
lo mejor su precio, visitelo!! 105.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2561: Havana: Piso con terraza a nivel 
y parking incl. 2 hab., 1 baño, cocina in-
dep.,  amplio salón comedor, aire acond, 
calefacción, parket.  Ascensor y en zona 
privilegiada junto centro.  215.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2605: Cerdañola Sur: Vivienda 1/2 altura 
para actualizar, 4 hab. (2 dobles), amplio 
salón comedor, cocina indep, galería,1 
baño, calefacción. Zona rodeada de co-
legios y comercio. 80.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

TODO REFORMADOÁTICO CON ASCENSOR

Ref. 2531: Centro: Vivienda de obra semi-
nueva, con ascensor y comunidad redu-
cida, 3 hab., 1 baño, cocina integrada al 
salón con balcón, calefacción, aire acond. 
Zona con todos los servicios. 207.000€

JTO. FUTURO CORTE INGLÉS

Ref. 2590: Centro: Vivienda de 110m2 con 
ascensor, y junto Parque Central. 4 hab + 
despacho, 2 baños, cocina indep. gale-
ría,  salón comedor con balcón.  Exterior 
100% y vistas despejadas. 236.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2573: Junto al Sorrall: 1er piso sin as-
censor para actualizar a su gusto. 3 hab., 
1 baño, cocina indep., salón comedor 
con balcón, galería. Exterior, soleado en 
zona tranquila y pocos vecinos. 77.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO

Ref. 2579: Centro: En edifi cio semi-nuevo, 
con parking y terraza de 60m2. 2 hab., 1 
baño, cocina integrada al salón come-
dor, calefacción, ascensor.  Orientado a 
mar y con sol todo el día!!  186.000€

JUNTO PLAZA CUBA

Ref. 2541: Cirera: Sólo 6 vecinos y calle semi-
peatonal. 4 hab., 1 baño, cocina indep., 
galería, amplio salón comedor balcón, 
suelos de gres.  Soleado, vistas despeja-
das y zona muy tranquila.  100.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

Ref. 2602: Cerdañola: En comunidad redu-
cida y de reciente construcción. 3 hab (2 
dobles), 2 baños, cocina integrada al saló, 
2 terrazas de 20m2 cada una. Orientado 
a mar y montaña, visítelo!!   170.000€

DÚPLEX CON 2 TERRAZAS

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 

T 93 536 33 74 
 info@immo-nova.esinfo@immo-nova.esinfo@immo-nova.es

www.immo-nova.es
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preocupació tant per l'abandona-
ment d'aquests animals com, si es 
manté la tendència, per la previsi-
ble saturació del CAAD Maresme 
en un període de 3 o 4 anys. En 
aquests moments, el 28% dels ani-
mals acollits són GPP i, tot i que 
el percentatge d'adopcions del 
Centre del Maresme és força eleva-
da, la xifra es redueix sensiblement 
en el cas de les races considerades 
potencialment perilloses. 

Per llei, aquests animals només 
es poden donar en adopció a per-
sones que tinguin una llicència 
específi ca i contractin una asse-
gurança de responsabilitat civil.

Crida a la responsabilitat
El Consell Comarcal ha començat a 
analitzar la situació i en els propers 
dies contactarà amb altres centres 
d'acollida per veure si estan vivint 
la mateixa situació. Mentrestant, 
fa una crida a la responsabilitat 
de les persones propietàries de 
mascotes i recorda l'obligació dels 
propietaris de xipar l'animal i cen-
sar-lo en el municipi on resideixin.  
| Redacció

 El Consell Comarcal del 
Maresme, ens que gestiona el 
Centre d'Atenció d'Animals 
Domèstics de Companyia (CAAD 
Maresme) alerta de l'augment 
d'abandonaments de gossos de 
races considerades com a "poten-
cialment perilloses". L'entrada en 
el Centre d'aquests animals s'ha 
triplicat els darrers mesos i a dia 
d'avui el 26% dels gossos acollits 
al CAAD són GPP's. L'alarma es 
va començar a disparar l'any pas-
sat amb l'arribada al Centre de 46 
gossos "GPP", 30 més que el 2015. 
El 82,6% havien estat abandonats, 
el 15,2% van ser comissats als seus 
propietaris i un animal va ser resca-
tat dels maltractaments que patia.

Les dades dels quatre primers 
mesos del 2017 indiquen que l'in-
crement detectat l'any passat no va 
ser fortuït. Es manté la tendència 
a l'alça i, en els 4 primers mesos 
de l'any,  ja s'han recollit 18 GPP's 
(el 39% del total de l'any passat).

Previsible saturació
Davant d'aquesta constatació, el 
Consell Comarcal expressa la seva 

Avui en dia representen la quarta part dels animals del 
Centre, que podria veure’s saturat

Es triplica l'entrada de gossos 
perillosos al CAAD Maresme

 El festival Poesia i+ arriba a la 
seva 12a edició amb una imatge 
renovada i un cartell farcit d'ar-
tistes de renom. Lideren el llistat 
el cantant Roger Mas –de la mà 
de Bikimel, Eduard Escoffet i Laia 
Martínez obrirà el festival el 6 de 
juliol– i els actors Lluís Homar i 
Clara Segura, que encarnaran la 
passió de Josep Palau i Fabre per 
Picasso. De fet, la fi gura de Palau 
i Fabre serà, en el centenari del 
seu naixement, l'eix vertebrador 
de la programació del festival, que 
se celebra entre el 6 i el 16 de ju-
liol i arriba a sis municipis de la 
comarca.

A més de Caldes d'Estrac, on 
va néixer, el Poesia i+ serà també 
als escenaris de Mataró, Dosrius, 
Sant Andreu de Llavaneres, Canet 
de Mar i Arenys de Mar.

Cartell complet
Completen el cartell altres noms 
com Rosalía i Refree, Coetus, 
Rowan Ricardo Phillips, Albert 
Balasch, Fadwa Suleiman, Càntut, 
Joana Gomila o Hilari de Cara , amb 
l'objectiu de difondre la creació po-
ètica i la passió per la poesia, així 
com la seva conjugació amb altres 
arts escèniques. Mataró acollirà El 
Pèsol Feréstec i Pau Riba i Coetus 
el 7 de juliol. | Red-ACN

Palau i Fabre centra la 
programació

Roger Mas, Lluís 
Homar i Clara Segura 
al Poesia i+

Entrada de gossos potencialment perillosos al CAAD Maresme

Roger Mas  Arxiu 
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entitats, col·lectius i Ajuntaments.

Una iniciativa de la Generalitat 
La iniciativa està impulsada per la 
Generalitat, amb la col·laboració 
del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
del Departament d’Empresa i 
Coneixement i de la Fundació 
Alícia. Benvinguts a Pagès vol in-

centivar l'atrac-
tiu de les esca-
pades rurals, 
dinamitzar el ter-
ritori i promoci-
onar Catalunya.

Enguany, la 
Setmana Bio 
s ’ i n c o r p o r a 
al projecte de 
Benvinguts a 

Pagès i ambdós esdeveniments se 
celebraran de forma conjunta. La 
Setmana Bio és un esdeveniment 
pensat per promocionar i donar a 
conèixer el sistema de producció 
ecològica i l’alimentació ecològi-
ques, que se celebra al llarg d’una 
setmana cada any. | C.C.

 Els dies 3, 4 i 5 de juny tindrà 
lloc la cita més rural de l'any: un 
cap de setmana per a descobrir els 
camps agrícoles, ramaders, la vida 
dels pescadors, l'artesania i molt 
més. 'Benvinguts a Pagès' proposa 
un cap de setmana a mida amb vi-
sites a tot Catalunya, allotjaments 
en entorns rurals i restaurants 
amb menús especials. La comar-
ca del Maresme 
es podran visi-
tar granges, ce-
llers, masies, 
camps agríco-
les de verdures, 
fruites i hortalis-
ses i molts altres 
indrets.

La festa del 
món rural català
Enguany 820 propostes diferents 
participaran en la festa més gran 
del món rural català: més de 220 
pagesos, pescadors i ramaders, 
més de 200 restaurants, prop de 215 
allotjaments i més de 170 activitats 
complementàries organitzades per 

Un cap de setmana en el que explotacions de tot 
Catalunya obriran les portes de casa seva

'Benvinguts a Pagès', també al 
Maresme

 Sant Andreu de Llavaneres ha 
rebut una subvenció de 59.870,80� 
per part de la Diputació de 
Barcelona per tal de cobrir les des-
peses ocasionades pels aiguats del 
mes d’octubre del 2016, que van 
causar importants danys materials 
en infraestructures, equipaments 
i serveis municipals.

El volum elevat i la intensitat 
de les precipitacions en pocs dies 
va generar danys importants de 
tipus material i econòmic a di-
versos municipis del territori, tal 
com va succeir a Sant Andreu de 
Llavaneres, obligant els ajunta-
ments a fer front a una situació 
excepcional. Per aquest motiu, la 
Diputació de Barcelona, en data 
de 14 d'octubre, va aprovar un Pla 
d'acció amb la voluntat de donar 
suport econòmic, tècnic i mate-
rial a les contingències causades 
pels aiguats produïts a la comarca 
del Maresme. Així doncs, aquesta 
situació d'emergència va requerir 
la intervenció coordinada per part 
de les administracions públiques 
en matèria de cooperació i assis-
tència local.
La subvenció econòmica té per ob-
jectiu donar cobertura als costos 
a què va haver de fer front l’Ajun-
tament per tal de reparar els des-
perfectes ocasionats. | Red.

La Diputació paga el que 
l'Ajuntament va avançar

Llavaneres rep 
60.000 euros pels 
aiguats de l'octubre

3

Durant tres dies es po-
dran visitar granges, ce-
llers, masies, camps agrí-
coles de verdures, fruites 
i hortalisses i molts altres 
indrets

Una bona varietat de verdures, fruites i hortalisses

L'Ajuntament de Llavaneres  Arxiu 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Renfe (Ref. 231705)  110 m2 Pis de 4 ha-
bitacions, 3 dobles i 2 banys al cos-

tat de l’estació de tren. Pis totalment re-
format. Balcó de 10m2. 

195.000€ 

PERAMÀS. (REF.: 224627)

Planta baixa de 110 m2 amb pati, 5 hab, 

2banys, cuina offi ce i saló menjador.

99.990€ 

ELS MOLINS. Pis ampli i lluminós en 
fi nca de 3 veïns. 110m2, 4 hab (3 dobles 
i 1 individual), saló-menjador de 18m2, 
cuina ind, bany complet, balcó al carrer i 

safareig. Bona orientació.
120.000€

CERDANYOLA (Ref.:  231478). Planta 
baixa de 65m2, 3 habitacions dobles, 
menjador, cuina, bany i pati. Totalment 

exterior! 
78.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Cooperativa (Ref. 231881) 120m2. Especta-
cular Planta baixa en fi nca semi-nova. Cons-
ta de 2 habitacions i 2 banys amb dues te-

rrasses de 25 y 20 m2. 

266.000€ 

CENTRE (REF.: 2392144) Pis de 
86m2, ascensor, consta de 3 hab i 

despatx,bany,cuina offi ce, galería. Actua-
litzat, espectacular vistes.

169.990€. 

CIRERA. Segón pis en fi nca de pocs veïns. 
70m2 amb menjador, 3 habitacions, balcó 

al carrer amb bones vistes, cuina ind, ampli 
safareig i bany amb plat de dutxa.

82.000€

CERDANYOLA  (Ref.: 231193).

Pis de 69m², 3 habitacions, menjador, 

cuina i bany. Exterior! Gran oportunitat!

59.000 €

T

E

F

T

T

T

T

T
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En Juanjo és carnisser de vocació i treballa per evolucionar cada dia

Juan José Roda
el carnisser de tota la vida

Laia Mulà

 Amb tres fills i un negoci propi, en Juanjo Roda és 
un carnisser de barri d’aquells de tota la vida. Una 
carnisseria on no només es ven carn, sinó on la fi-
del clientela comparteix les seves anècdotes i el seu  
dia a dia amb els membres de ‘Carnisseria Juanjo’, 
un espai ple d’històries de barri. Situat al costat de 
la Via Europa, al carrer Alemanya, l’establiment té 
15 anys de trajectòria i compta amb quatre treba-
lladors, a més d’en Juanjo i la seva dona. Un negoci 
amb un ambient sà i relaxat on tots els treballadors 
creen una família. 

 “La carnisseria és l’eix vertebrador de la meva 
vida perquè és un ofici que m’agrada”, confessa en 
Juanjo. “La meva àvia ja tenia un petit comerç de di-
ferents aliments, i els meus pares es van especialitzar 
en la carnisseria”, relata. Per aquest motiu, des dels 
14 anys, moment en què va acabar l’escolarització 
obligatòria, va començar a treballar al negoci dels 
seus pares. El llegat va ser l’aprenentatge de l’ofici 
perquè del pare va aprendre a elaborar i esquarterar 
la carn, mentre que “de la meva mare vaig aprendre 
a despatxar i a tractar amb el client”. En definitiva, 
de cada un va aprendre la millor part. 

 Anys més tard, ara en fa onze, va assumir la direcció 
de la carnisseria actual: ‘Carnisseria Juanjo’. Afirma 
que, tot i mantenir el negoci tradicional dels antics 
propietaris, han buscat innovar i fomentar la varietat 
de productes per tenir un gran assortit i una àmplia 

oferta. “El nostre objectiu és sempre anar millorant 
els productes, la qualitat i, en general, anar sempre 
més enllà”, explica. Ambiciós i molt treballador, en 
Juanjo intenta millorar al llarg del dia a dia per a fer 
que els clients es sentin com a casa i tinguin tot el 
que puguin demanar.

La carnisseria del barri

Afirma que els seus clients són pràcticament amics 
perquè “el tracte és personalitzat i molt proper”, i 
inclús sovint "fem de psicòlegs quan ens expliquen 
els petits problemes del dia a dia i de la seva vida 
diària”. Carniceria Juanjo constitueix un dels pilars 
de la zona perquè “tenim molta confiança amb 
els habitants del barri”. Afirma que, evidentment, 
la carnisseria és prescindible perquè "no hi ha res 
imprescindible" però que, si no hi fos, es trobaria 
a faltar i quedaria un buit al barri.

Apunts

Defineix-te:  somiador, treballador i familiar

una pel·lícula: ‘El último mohicano’, de James 
Fenimore Cooper

un viatge: a Noruega

un llibre: confesso que no llegeixo gaire sovint

un somni: evolucionar constantment i evitar es-
tancar-nos

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL 937 965 148

T. 937 965 148
5365

       145.000€
REF. 4448. ZONA PUIG I 

CADAFALCH, OBRA NUEVA, 2 

dúplex de 2 hab. más estudio con 

terrazas,  y un  planta baja con 

2hab. y  jardín 60m2 ¡NO DUDE 

EN VERLO, LLÁMENOS!

T

99.000€
REF. 6209 Z. MOLINOS, OPORTUNIDAD 
en comunidad reducida y zona tranquila, 
3 hab., cocina fórmica y baño reforma-
do con ducha, balcón exterior y galería. 
OPORTUNIDAD. 

T

219.000€
REF. 1412 CENTRO, Piso nuevo de solo 2 
años, con terraza independiente de 30m2, 
trastero, 2 hab., baño completo con ducha 
suelos parquet, cocina lacada, ascensor, pk 
incluido. Solo 3 vecinos.   

T

                                      220.000€
REF. 1409. Z.PARQUE CENTRAL, Gran piso reformado con 
vistas al parque, ascensor, 4 hab. 2 dobles, 2 baños com-
pletos con ducha, cocina offi  ce, a.a. y calefacción. 

T

69.000€
REF. 3197 ROCAFONDA, ECONOMICO, pri-
mer piso de 3 hab., baño completo con ducha, 
balcón cerrado aluminio, bien conservado.. 
OCASIÓN PRECIO.

T

189.000€
REF. 7070 Z. LLANTIA, OPORTUNIDAD 
POR ZONA Y METROS. Piso 4 hab. para 
reformar a su gusto más apartamento 
de 1 hab. reformado, muchas posibili-
dades, 3 terrazas.

T

169.000€
REF. 4240 ROCABLANCA, EXCLUSIVA para 
nuestros clientes, totalm. reformado con 
ascensor, salón comedor con chimenea, co-
cina office moderna y actual, 4 hab. (2 dobl), 
baño completo y aseo, trastero, calefacción.

T

117.000€
REF. 4463 Z. CERDANYOLA NORTE, Total-
mente exterior, muy luminoso con 2 terrazas 
de 15m2 c/u., 4 hab. 2 dobles, baño y aseo, 
cocina office , galería, piso con muchas po-
sibilidades. OCASIÓN PRECIO. 

T

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

Consta de 53m², 2 habit, menjador amb cuina americana amplia i equipada, 
banybany complert amb dutxa, ascensor, mobles opcionals. Pàrquing per dos 
cotxes i traster molt ampli inclòs. T151215

Cen� e

175.000€

Oportunitat única en exclusiva. Millor que nou!

2 habit (1 doble amb armari encastat), 1 bany complet amb dutxa, 1 servei, 
cuina americana, saló menj. 18m² amb balcó, aa/cc, tanc d’alumini, traster, 
Terrassa de 12m²! T151132

Centre

Dúplex de 68m²

196.192€

4 habitacions (1 suite), 2 banys complets, cuina offi ce totalment equipada, ampli i 
lluminós saló menjador, de 30m², galeria, 2 balcons, aa/cc, tancaments d’alumini, 
ascensor, pàrquing, traster30m²!!  T151060

Camí S�  a

250.000€

Magnífi c pis de 120m² 

1.500€

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

350€

Cirera

212.100€

3 hab. dobles, armaris encast. 2 banys compl, cuina office, saló menj. 20m², 
balcó, calef., alumini, ascensor. Tssa 11m² vistes mar i muntanya!!  T151051

Dúplex amb imatge impecable de 100m²

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   2 29/5/17   15:11



Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com
250.000€

750€

80m2 4 1 saló menjador

 T109754  Centre. Pis alt amb ascensor, cina off., moblat. Disp. Juliol.

1.500€

T110506 Centre.  Pis señorial, cuina office reformada, ascensor. Disp. Agost

220m2 4 2 saló menjador balcó/terrassa

110m2 1

T302730 Cerdanyola. Local comercial, provadors, molt bona situació!

650€

T302954 Cerdanyola.  Local pl. baixa, aire cond., parquet, provadors, magatzem.

85m2 1

630€

 T110510 Arenys de Munt. Pis, cuina office, calef., tanc. alumini, ascensor!   

65m2 2 1 saló menjador

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

650€

T110501  Dosrius. Pis reformat, cuina off,  electrodom., llar de foc, vistes.

85m2 3 1 saló menjador

1parq.

500€

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

350€

 T302973 Llavaneres. Local cial. 1ª linia comercial, calefacc. maniquis...

50m2 1

3.000€

120m2 2

T110379 St. Vic. Montalt. Pl.baixa ref., cuina off., vent. alumini, parking. z. comunit.

1 1

3 saló menjador 1 Terrassa/piscina
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Cerdany. Nort
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cirera 

R.18086
R.18231
R.17548
R.18332
R.18690 
R.18565

Pis - acollidor - 2 habitacions 
Pis - Ascensor - Zona serveis
Pis - 65m2 - 3 habitacions 
Pis - 3 hab.- Ben comunicat
Pis bon estat - Exterior 
Pis - Semi nou - 2 habitac.

55.000 €
55.000 €
66.050 €
77.260 €
87.260 € 

106.000 €

9,82%
9,82%
7,72%
8,18%
8,25% 
5,66%

203,29€�/mes
203,29€�/mes
244,13�€/mes 
285,57€�/mes 
322,53€�/mes 
391,80€�/mes

450€�/mes
450€�/mes
425€�/mes
525€�/mes
600€�/mes 
500€�/mes

180.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18645

Pis de 2 hab. Exterior i assolellat. A punt per 
entrar a viure. Ideal parelles i inversors!

Quota: 587,69€/mes

198.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18670

Pis de 3 hab (1 suite), aa/cc, pk, traster. Piscina 
i jardí comunitari. Ideal parelles.

Quota: 731,85€/mes

384.905 €

CANET DE MAR - Centre R 18521

Magnífi c pis en 1a línia de platja. Molt assole-
llat i amb vistes immillorables. 5 hab.

Quota: 1.422,68€/mes269.000 €

MATARÓ - Via Euopa R 18740

Pis tot exterior 3 hab i 2 balcons orientats mar/
muntanya. Reformat, amb parquet i pk .

Quota: 994,28€/mes

159.000 €

MATARÓ - Molins R 18726

Pis reformat 3 hab, wc complet amb dutxa 
hidro, menjador, balcó. A 10 min del centre!!

Quota: 587,69€/mes

267.750 €

MATARÓ - Centre R 18703

Fantàstic pis molt lluminós amb vistes al mar. 4 
hab, 1 despatx i 2 places de pk. 

Quota: 989,66€/mes

108.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 18450

PB reformada, 3 hab, saló-cuina, 1 bany, 
pati de 20 m2 a nivell. A prop dels serveis.

Quota: 319,19€/mes
hidro, menjador, balcó. A 10 min del centre!!

/mes

i jardí comunitari. Ideal parelles.

/mes

hab, 1 despatx i 2 places de pk. 

/mes

llat i amb vistes immillorables. 5 hab.

/mes 392.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 40419

Casa + local amb ascensor i terrassa 100m2. 
Entorn residencial amb serveis i equipaments. 

Quota: 1.448,91€/mes

Entorn residencial amb serveis i equipaments. 

/mes
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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