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• 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

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

127.260€

CUALIDADES ENVIDIABLES
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: Bonito con-
junto residencial frente al mar. Piso alto y exte-
rior sobre espacios abiertos. 3 dorm (2 dobles). 
Salón comedor con” llar de foc”. Balcón/Terraza 
ideal veranos. Cocina equipada. Baño compl. Dis-
fruta de un entorno agradable con zonas comu-
nes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

68.000€

¡VISTAS DESPEJADAS!
Ref. 12365 ROCAFONDA NORTE: Piso alto 
frente a plaza. Sup. de 60m2. Consta de 3 ha-
bitaciones (2 dobles). Balcón a plaza. Galería 
grande. Comedor de 20 m2. Cocina espaciosa 
en buen estado. Piso recién pintado y en per-
fecto estado para entrar a vivir. 

171.000€

AVENIDA PRINCIPAL
Ref. 12678 ZONA ROCABLANCA: Vivienda to-
talmente reformada, como nueva. 4 dormitorios (2 
dobles). Baño completo y reformado. Cocina office, 
gran galería anexa. Salón com. de 20m2 con bal-
cón exterior. Totalmente exterior, cerca de todos los 
servicios: transporte, colegios... Parking opcional. 
No dude en llamarnos para visitarlo.

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12708 ZONA VIA EUROPA: De los me-
jores inmuebles de la zona. Orientado perfecta-
mente y exterior a los 4 vientos. Salón comedor 
de 24 m2, balcón- terracita ideal veranos. Cocina 
offi ce buenas medidas, galería. 3 dorm. 2 dobles. 
2 baños, 1 suitte. Suelos gres. Calefacción. Par-
king coche y moto y trastero incluidos.
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king coche y moto y trastero incluidos.
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138.000€

EXCELENTE OPORTUNIDAD
Ref. 12710 JTO. JUNTO PUIG I CADAFALCH: De las mejores ocasiones del momento 
edifi cio de buena presencia y con ascensor. Vivienda de 90 m2 totalmente actualizado. 
Perfecta distribución de estancias, imagen y luminosidad. Salón comedor 20 m2. Bal-
cón soleado. Gran cocina de 14 m2 equipada, impecable y con galería. 3 dormitorios, 2 
dobles. Baño completo más aseo. Trastero en parte superior. 

                                                   

186.000€

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

T

284.000€

VIVIENDA DEFINITIVA
Ref. 12729 JTO. PZA ITALIA: Increíble piso de 110m2 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. Salida 
a terraza desde varias dependencias. Excelente estado de conservación. Bloque de po-
cos años con ascensor y pocos vecinos. Parking incluido en el precio. 

T

87.500€

JUNTO COLEGIOS
Ref. 12697 CERDANYOLA: Piso reforma-
do para entrar a vivir. 78 m2 distribuidos en 
3 dormitorios (actualmente 2, dobles). Amplio 
salón. Baño completo. Cocina roble con amplio 
espacio para mesa y acceso directo a gran ga-
lería. Edifi cio sin ascensor. Piso 1/2 altura. 

T 99.000€

OCASIÓN DEL MERCADO
Ref. 12618 S.M. CROS: Atención a este piso. 
Sup. 90 m2, 4 dorm. (actualmente 3), todos 
dobles. Amplio salón comedor con balcón. Co-
cina reformada con mobiliario de roble y gale-
ría. Baño refor. plato de ducha. Piso esquinero 
a 2 calles, exterior, soleado y muy luminoso. 
Edifi cio moderno con ascensor.

T

T
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Queda una sola setmana de termini per a ser artista 
i plasmar la teva idea de cartell de Les Santes. El 25 de 
juny acaba el període per presentar propostes al 9è 
Concurs del Cartell Alternatiu de Santes. Una opor-
tunitat perquè tothom, sigui de l'edat que sigui, faci 
una proposta i l'ocasió perquè siguin els mataronins 
els que escullin la guanyadora. Es poden entregar 
tantes propostes com es vulgui.

Última setmana per a la imaginació: 
fes un Cartell Alternatiu de Santes 

L’ENQUESTA

Creus que la Fira de 
Mataró és prou atractiva?

41,1 % Podria ser millor.
30,8 % Sí.
28,1% No.

MOISÈS MAICAS

LA PREGUNTA

El Triangle de Molins és el 
lloc idoni per a la quarta 
biblioteca de la ciutat?

OBRES A MATARÓ OEST

Dimecres es va produir una signatura esperada durant temps, la que 
acabarà propiciant que la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro passi 
a ser pública a efectes de servei.

APLAUDIT:  El talent, en teatre, 
es reconeix amb ovacions. Posem-
nos drets, doncs, per acomiadar el 
director mataroní.

CASTIGAT: Rectificar és de sa-
vis però en menys d'un any 
Departament i Ajuntament han 
hagut d'intervenir-hi de nou.

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

Davant de tot 1776.indd   1 14/6/17   17:52
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TEMPS DE PLATJA
Mataró s’esforça en mantenir els serveis de la seva 
temporada de bany i hi confi a el turisme

La Solidaritat és creure que un poble, una ciutat, 
un país -el món- és de tots i per a tots
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Unitat per l’Obra Social Laietana
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Solidari
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 Foto antiga Les portades

  Si la setmana passada recu-
peràvem una imatge de com era 
la subhasta del peix a inicis del 
segle XX, aquesta no ens movem 
pas gaire i recordem com eren les 
antigues drassanes del front ma-
taroní, abans que es construís el 
port. De fet, de la fesonomia del 
litoral mataroní se'n podria parlar 
fi ns i tot emulant el pas dels segles 
i dient allò de "abans del Port" i 
"després del Port".

Les drassanes, abans del Port

Abans del Port, la feina de les 
drassanes amb les seves desenes 
de treballadors era la de posada 
a punt –i també reparació– d'em-
barcacions en un llavors molt po-
tent sector relacionat amb la mar. 
Els pescadors necessitaven el bon 
fer dels mestres d'aixa i els seus 
deixebles que, amb el mar de teló 
de fons, bastien les diferents bar-
casses que ells havien de navegar 
a la recerca de peix fresc. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1776.indd   1 14/6/17   16:10



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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Més obres per millorar Mataró Oest
La Generalitat i l'Ajuntament de Mataró acorden crear un ramal adjacent a la sortida de 
l'autopista cap a Barcelona per millorar la fluïdesa del trànsit de la zona de l'Hospital 

Urbanisme: Laia Mulà

 1,4 milions d'euros (sense IVA) 
s'invertiran a fer obres per a la 
millora de la connexió de Mataró 
Oest i la C-32. Així ho van anunci-
ar el secretari d'Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat, Ricard 
Font, i l'alcalde de Mataró, David 
Bote. També van acordar la instal-
lació de pantalles acústiques a 
l'altura de Figuera Major i el bar-
ri de Vista Alegre per disminuir 
l'impacte acústic de l'autopista.

David Bote va anunciar el que 
considera una “bona notícia per a 
Mataró”: l'obra que espera donar 
resposta als problemes de circu-
lació de la zona de Mataró Parc 
i l'Hospital de Mataró. Es tracta 
d'una actuació complementària a 
la remodelació del nou enllaç de 
Mataró Oest que va entrar en servei 
l'any passat, que consistirà en la 
formació d'un nou ramal que con-
necti el carrer d'Estrasburg i la pla-
ça de la Gran Bretanya. Segons va 
explicar el Secretari de Mobilitat, 
se situaran “dues rotondes” que 
diversifi caran el tràfi c dirigit a la 
plaça de la Gran Bretanya.

L'objectiu és clar: afavorir la 

fl uïdesa de circulació a la zona per 
resoldre les situacions puntuals de 
congestió de tràfi c per la mobilitat 
generada pel centre comercial. Tot 
i que les obres suposaran una mi-
llora en la sortida dels clients de 
Mataró Parc, Bote va declarar que 
“no es pot carregar al sector amb 
les despeses” que genera l'obra i 
que no hauran d'assumir cap cost 
des del centre comercial.

Pantalles acústiques
El projecte per la implementació 
de pantalles acústiques de for-
migó preveu executar 356 metres 

de pantalles d'entre 3 i 4 metres 
d'alçada en la calçada en sentit 
Palafolls. Bote va destacar el paper 
d'aquestes pantalles per “millorar 
la qualitat de vida de tot el barri”.

Les dates previstes
Els treballs per la formació del nou 
ramal començaran durant el pri-
mer trimestre del 2018. Per la seva 
banda, les pantalles acústiques 
que pretenen disminuir l'impac-
te acústic al barri de Vista Alegre, 
les quals suposaran una inversió 
de mig milió d'euros, està previst 
enllestir-les a fi nals del 2017.

Les obres que es faran a l'entorn de Mataró Parc Cedida

Bote i Ricard Font van presentar les actuacions Cedida

CulturaCiutat núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Marie Kondo: La nova filosofia de l'ordre
Cada cop més gent segueix el mètode Konmari que proposa llençar tot allò que no 
farem servir i que no té una funcionalitat per posseir només el que ens fa feliços

Societat: Laia Mulà

 Tenir la casa o l'ofi cina desorde-
nada genera malestar i sensació de 
caos. Els objectes omplen l'espai, 
armaris, taules i prestatgeries i de 
sobte ja no sabem on tenim res. 

Sovint ens proposem ordenar i 
optem per guardar en armaris i 
calaixos tots els nostres objectes, 
pensant-nos que estem ordenant 
però, en el fons, només és una fal-
sa sensació. Així ho explica Marie 
Kondo, coneguda com la gurú de 

l'ordre, al llibre 'La màgia de l'or-
dre: el mètode Konmari', que ja ha 
venut més de 3 milions de còpies 
a tot el món i que ofereix consells 
per discernir el que és necessari 
guardar del que no.

El mètode Konmari ho té clar: 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Un dels consells que destaca Konmari és el que rebutja orga-
nitzar l'espai per ubicacions, si no que cal fer-ho per categories. 
Konmari proposa cercar a tota la casa els objectes i ajuntar-los 
en grups en l'ordre següent: roba, llibres, papers, objectes varis 
i, finalment, els objectes sentimentals. Es tracta de fer una pila 
i seleccionar només els imprescindibles de conservar, aquells 
que són necessaris o tenen un valor en concret que contribueix 
a la nostra felicitat. En lloc de penjar les peces de roba o de 
guardar-les una damunt de l'altra, la recomanació del mètode 
és plegar-les i posar-les en vertical, una al costat de l'altra, en 
calaixos o prestatges. D'aquesta forma tot el que posseïm és 
visible i evitem desconèixer el contingut emmagatzemat.

Organitzar per 
categories i en 
vertical

Marie Kondo, creadora del Konmari

l'emmagatzematge en armaris 
no genera un ordre real perquè 
l'únic que hem fet és ocultar la 
gran quantitat d'objectes que pos-
seïm. A més, en moltes ocasions 
el resultat és el que Marie Kondo 

anomena l'Efecte Rebot, amb el 
qual tard o d'hora el caos torna 
quan els armaris són massa plens. 
La conclusió és clara: no ens man-
ca l'espai, sinó que a la nostra so-
cietat acumulem massa objectes 
innecessaris amb facilitat.

Amb una vegada n'hi ha prou
L'eliminació és la clau de les idees 
promogudes per Marie Kondo: es 
tracta de guardar només l'impres-
cindible i allò que ens fa feliços, 
una vessant espiritual dins els con-
sells que dona. La primera vegada 
que algú aplica el mètode Konmari 
a casa seva, ha de llençar tot allò 
que no es fa servir sense emmagat-
zemar res més que l'estrictament 
necessari. El mètode ressalta que 
cal fer-ho una sola vegada en tota 
la superfície de l'habitatge o ofi -
cina, sense deixar-ho mai a mit-
ges. Si es fa ben fet, només caldrà 

canviar alguns hàbits diaris per 
mantenir l'ordre generat.

L'hàbit més important que cal 
adquirir un cop s'ha aplicat el 

mètode, és el d'evitar entrar cap 
objecte a casa que no sigui neces-
sari perquè, així, no acumularem 
productes de nou.

La clau

S'ha de llençar tot el que 
no es fa servir sense em-
magatzemar res més que 
l'estrictament necessari

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Per posar ordre a casa i també a la feina
El mètode Konmari de Marie Kondo ja compta amb professionals com Enjoy Order, 
que assessoren sobre com organitzar l'espai comú d'una oficina com la del Tot 

Societat: Laia Mulà

  Àmmia Serra, mataronina que 
aplica els preceptes de Marie 
Kondo ha convertit el mètode en 
la seva feina, creant l'empresa 

Enjoy order. Es dedica a ajudar 
i donar consell als que opten per 
aplicar el Konmari a la seva llar 
o ofi cina i necessiten ajuda, des-
plaçant-se a l'espai i assessorant 
els propietaris.

Una jornada de neteja i ordre 
amb Enjoy Order
Per conèixer millor el mètode 
Konmari, vam demanar a l'Àmmia 
Serra que es desplacés a l'ofi cina 
del Tot Mataró, que amb el temps 

El personal del Tot Mataró fent endreça i neteja aplicant el mètode Konmari Daniel Ferrer 

Ciutat
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havia acumulat papers, llibres i 
revistes que calia desar o llençar. 
Un dels principals consells de la 
professional de l'ordre aplicable 

a qualsevol espai és que “abans 
de comprar res o d'acceptar un 
obsequi, cal pensar si realment 
el necessitem” i, en cas negatiu, 
no portar-ho a casa per evitar 
l'acumulació.

Apilar i triar
El procés es basa a apilar tot el 
que hi ha en armaris, calaixos i les 
diverses superfícies de l'ofi cina i, 
un cop tot és visible, seleccionar 
el que cal llençar i el que volem 
desar. Amb el que volem guardar, 
la proposta de l'Àmmia és guardar 
el material d'arxiu que consultem 
en comptades ocasions en arma-
ris tancats i, en canvi, el material 
que fem servir el dia a dia posar-lo 

Àmnia Serra

“Tot el que tenim s'ha 
de veure perquè si no 
s'oblida i es descobreix 
més tard quan ja hi ha 
desordre".

a la vista de tothom i establir un 
lloc per categories. Així doncs, per 
exemple, el material d'ofi cina com 
bolígrafs, grapadores o llapis, hau-
rien de tenir un lloc comú per a 
tots els membres de la redacció.

Torna a recomanar la vertica-
litat: els papers s'han de guardar 
també en vertical, amb separadors 
o carpetes, fet que en facilita la 
consulta i perquè si fem una pila 

“amb el temps no sabem què hi 
ha sota”, narra. 

A més, recomana llençar les ca-
laixeres o armaris que ja no con-
tinguin objectes després d'aplicar 
el mètode per així evitar tornar-los 
a omplir. “Si durant una neteja 
deixes lliure una zona, no cal bus-
car-li una utilitat perquè no quedi 
lliure”, aconsella i conclou que 
“l’espai buit és bo”.

Àmnia Serra, d'Enjoy Order, assessorant sobre ordre Daniel Ferrer

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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La Biblioteca Popular serà la tercera pública
L'equipament de la Fundació Iluro ja entrarà a la xarxa municipal i l'Ajuntament assegura 
que apropa la quarta, al Triangle de Molins

Societat: Redacció

 La Biblioteca Popular de la 
Fundació Iluro a la Plaça de l'Ajun-
tament de Mataró entra a formar 
part de la xarxa municipal i l'any 
que ve serà un equipament més 
dins el servei de biblioteques de 
la Diputació. Aquest és l'abast del 
conveni signat entre la Fundació i 
l'Ajuntament, fet que converteix 
l'equipament, situat a l'antiga seu 
central de Caixa Laietana, en la 
tercera biblioteca pública de la ciu-
tat. L'acord signat satisfà totes les 
parts i és un primer pas abans que 
la Diputació integri l'equipament, 
després que s'hagi sotmès a un se-
guit d'obres, a la xarxa provincial. 
D'aquesta manera Mataró comp-
tarà amb tres biblioteques públi-
ques i no haurà d'invertir en obra 
nova, extrem que segons l'Alcalde 
David Bote aproxima l'horitzó de 
la quarta biblioteca que pertoca 
a la ciutat per dimensió i que se 
situarà al Triangle de Molins.

1.500 metres quadrats
L’edifi ci de la Biblioteca Popular, 
que es troba en un equipament de 
dues plantes amb una superfície 

de 1.473 metres quadrats, es po-
sarà a disposició de l’Ajuntament 
com a servei públic municipal, 
sense cost i de forma indefi nida, 
en el moment de la integració pre-
vista per al 2018. 

Abans, durant el 2017, la 
Fundació Iluro es farà càrrec de 
les obres de remodelació per, entre 
altres requeriments, redistribuir 
i adequar els espais de l’entra-
da principal que serà pel carrer 
d’en Palau i on s’ha de sectorit-
zar la caixa d’escala i la zona del 
vestíbul amb els ascensors. Les 
obres tindran un cost aproximat 

de 250.000 euros, tot, per acomplir 
els estàndards de la Xarxa Pública 
de Biblioteques i de la Diputació 
de Barcelona.

 Pel que fa al personal de la 
Biblioteca Popular de la Fundació 
Iluro, les dues parts acorden la 
voluntat d’integrar-les al servei 
públic municipal sempre d’acord 
amb la normativa vigent i les for-
malitats legals corresponents.  
L’Ajuntament assumirà les des-
peses de l’equipament a partir de 
la data que aquesta formi part de 
la Xarxa Pública de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona.

Part de les instal·lacions de la Biblioteca Popular Daniel Ferrer

Fernàndez, Bote i Sobirà, presentant el conveni Daniel Ferrer

CulturaCiutat núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Decidim què volem 
per a Mataró

Pressupostos
participatius

Calendari del procés

1. Recollida 
de propostes 
ciutadanes 

Del 22 de maig 
al 27 de juny. 

Qui hi pot participar?
Totes les persones 
més grans de 16 anys 
empadronades o no 
a Mataró.

2.  Suport a 
les propostes 
Del 30 de juny al 14 de juliol. 
Podeu donar suport fins 
a 5 propostes.

Qui hi pot participar?
Totes les persones més grans 
de 16 anys empadronades a 
Mataró abans del 22 de maig.

4.  Votació popular 
de les 12 propostes 

Del 27 de novembre 
al 14 de desembre. 

Qui hi pot participar?
Tote les persones més 
grans de 16 anys empadro-
nades a Mataró abans del 
22 de maig.

fo
to

: 
fr

ee
pi

k.
co

m

Seguiu-nos per a més informació:        Participa Mataró          @participamataro

www.decidimmataro.cat

www.decidimmataro.cat
Oficines d’Atenció Ciutadana:
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
La Riera, 48 
(també les tardes de dilluns a dijous, fins a 
les 19 h) 

C. de Josep Punsola, 47 
Pg. de Ramon Berenguer III, 82 
C. de Nicolau Guanyabens, 23-25 
C. de Juan Sebastián Elcano, 6 
C. de Cadis, 1 

Ara és el moment de 
les propostes
 

Del 22 de maig al 27 de juny podeu 
presentar-ne dues per persona a:

Amb els pressupostos 
participatius decidim en 
què invertir fins a 500.000 € 
del pressupost del 2018.

3.  Valoració de 
les propostes 

Les propostes es 
valoraran tècnicament 
i el Consell de Ciutat 
n’escollirà 12. 
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possibilitat d’una pròrroga de dos 
anys més, fet que fa més factible 
l’amortització de les inversions a 
realitzar per part dels adjudicataris.

Serveis deserts
Les primeres adjudicacions es van 
resoldre el passat abril, mentre la 
plataforma fl otant i dues de les 
guinguetes s’han adjudicat defi -
nitivament al maig. Alguns dels 
serveis de temporada que sortien 
a licitació han quedat deserts, i per 
tant no es prestaran a les platges 
aquest estiu, com els punts de llo-
guer d’embarcacions i de vehicles 
sostenibles a la platja del Varador.

A banda de les concessions ad-
judicades aquest any per concurs, 
hi ha serveis de restauració que són 
vigents fi ns al 2020 i que anualment 
renoven la seva concessió. Es tracta 
d’una guingueta de bar a la platja 
de Ponent i, a la platja del Varador, 
dues guinguetes de restaurant i 
tres guinguetes de gelats. Totes 
elles ja han renovat la concessió 
per a aquesta temporada. | Red.

  L’Ajuntament ha esperat al juny 
per resoldre les darreres adjudica-
cions de guinguetes i serveis pen-
dents a les platges del Varador, del 
Callao i Sant Simó. La principal no-
vetat d’aquesta temporada serà la 
plataforma recreativa fl otant que 
hi haurà al Varador. No és el primer 
any que es disposa d’una atracció 
com aquesta, ja que el 2014 va ser 
una de les grans novetats, amb 
bona acceptació de públic. La pla-
taforma del Varador s’ha adjudicat 
a l’empresa Aunar Group 2009 SL, 
que ha ofert un cànon de 14.890 
euros per instal·lar-se. La platafor-
ma es podrà instal·lar quan disposi 
de tots els permisos pertinents, 
estarà abalisada i comptarà amb 
servei de socorristes propi.

A la platja del Callao, s’han ad-
judicat dos quioscos de bar res-
taurant amb terrassa i un quiosc 
de gelats i begudes amb terrassa. 
A la platja de Sant Simó s’ha ad-
judicat un quiosc de bar restau-
rant amb terrassa. Aquests serveis 
s’han adjudicat per dos anys amb la 

S’enllesteixen les adjudicacions per a aquest estiu de les 
guinguetes a les platges del Callao i Sant Simó

Una plataforma recreativa 
flotant a la platja del Varador

 Aquest juliol es nomenaran l'he-
reu i la pubilla de la ciutat. Una de 
les tradicions més antigues catala-
nes torna a la capital del Maresme 
de la mà de l’associació de veïns 
de l’Havana. 

Dissabte 10 de juny del 2017 es 
van fer els exàmens ofi cials per 
escollir pubilla i hereu de Mataró 
amb representants de Foment de 
les Tradicions Catalanes, represen-
tants sardanístics de Mataró i una 
representant de l’àrea de cultura 
de l’associació de veïns. Els joves 
candidats varen fer un examen 
escrit i un oral puntuable per a 
ser escollits.

Acte de proclamació
El 9 de juliol del 2017 a les 18 h, 
una hora abans de la proclamació 
dels guanyadors començarà una 
cercavila cultural per acompanyar 
els representants del pubillatge de 
municipis d’arreu de Catalunya 
que vindran a ser testimonis de la 
proclamació. A les 19 h a la plaça 
Josep Moragues de Mataró ame-
nitzats  per una cobla sardanista i 
les màximes autoritats de l’Ajunta-
ment, es lliurarà la faixa i la banda 
als nous Pubilla i Hereu de Mataró. 
| Redacció

L’AV de l’Havana impulsa 
aquest doble càrrec

Mataró tindrà a 
partir del juliol hereu 
i pubilla

La plataforma flotant tornarà al Varador

Examen per ser hereu  Cedida 

 Cedida 
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Una aposta necessària a casa i a fora
Reforçar la llar i vetllar pel què i qui hi tenim és una obligació

L
a seguretat és la garantia de la tranquil·litat i 
el benestar. Invertir a garantir que tant casa 
nostra com les nostres pertinences estan en 

bones mans no és pas cap privilegi, al contrari. Avui 
en dia es tracta d'una aposta més necessària que 
mai, que requereix seleccionar bé com protegir-nos.

SEGURETAT

Els índexs de petits furts o robatoris, 
així com l'alta violabilitat de domicilis 

són algunes de les dades més 
preocupants per a bona part de la 

població
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Rosselló, 321, Barcelona

0% interès
Pagui a 12 mesos
sense interessos

SEGURETAT PER A LA
SEVA LLAR I INDÚSTRIA

www.aluminiosiluro.com

En alumini.
Blindatge intern.
Visió estètica inigualables.

REIXES PLEGABLES

Idònies per a àtics, plantes baixes i 
segones residències. Durant els períodes 
d'absència vostè tindrà la tranquil·litat
de saber que la casa sempre estarà 
protegida.

VENECIANES

Segura, funcional, estètica, integrable
En ferro o alumini blindat, sense 
manteniment.
Única amb certificat antivandalisme: 
ENV-1627.

BALLESTES

Finestra de fusta amb revestiment 
exterior d'alumini, combina 
natura, estètica i tecnologia 
donant seguretat a la seva llar.

Sistema UNI_ONE

Resisteix atacs i evita danys 
personals en cas de trencament. 
En aparadors, finestres, baranes, 
expositors, mampares de bany, 
portes, buits d'ascensors, 
divisions d'oficines...

VIDRES SEGURETAT
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SEGURETAT

Formació per a ser Mosso d'Esquadra
L'acadèmia Triangle ofereix la millor preparació per a les oposicions

D
urant aquest darrer any doncs s’ha trencat 
una dinàmica i tots esperem que durant els 
propers anys es mantinguin convocatòries 

que permetin completar el desplegament de mossos, 
renovar les persones que s’han jubilat i compensar 
la nova llei que fa que els cossos de seguretat s’ha-
gin de jubilar als 60 anys. Les proves d’accés són 
diverses i intenten seleccionar als millors candidats: 
proves teòriques amb temaris que inclouen dret, or-
ganització policial, cultura general i actualitat, proves 

Després de molts anys, estem a les portes d’una 
nova convocatòria de mossos d’esquadra. La si-
tuació de precarietat econòmica ha fet que les 
administracions públiques no poguessin convo-
car places d’agent de la policia local o de mosso 
d’esquadra des de l’any 2011.

d’intel·ligència numèrica, verbal i abstracte, proves 
físiques, mèdiques i proves psicotècniques que in-
clouen entrevista i tests de personalitat.

Un cop superat el procés selectiu, i ja com a funcio-
nari interí en formació, 9 mesos a l’Escola de Policia 
(Mollet) per desenvolupar tots aquells aspectes ne-
cessaris per a la pràctica policial i finalment un any 
de funcionari en pràctiques ja exercint les tasques 
amb la supervisió d’un superior. 

Tot això fa necessari una preparació de les oposici-
ons com la que ofereix Triangle des de fa més de vint 
anys, preparant totes les proves, amb textos propis 
i actualitzats, amb horaris flexibles i amb professo-
rat vinculat als cossos de seguretat i que coneixen 
perfectament les claus per fer una bona preparació.
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja 

a fons de l’aparell i purgar radiadors).

Certificat de revisió 
segons normativa.

Etiqueta RITE 
segons normativa.

Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT 
PER  REVISAR LA TEVA CALDERA!
Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:

La importància de fer la revisió de la caldera
S'estalvia en la factura del gas de la llar i es beneficia al medi ambient

T
ot i que sovint no hi pensem, o no li donem gai-
re importància, la revisió de la nostra caldera 
és una tasca de manteniment molt necessària, 

senzilla i beneficiosa per la nostra llar. En primer lloc, 
pot ajudar a reduir el cost de les factures del gas i, a 
més, és beneficiosa pel medi ambient. Cal recordar, 
també, que millorarà la seguretat de la nostra llar 
perquè s'evitaran possibles incidents amb la caldera.

Des de E. Graupera i Fills SL., especialistes en servei 

tècnic pel manteniment preventiu i correctiu d'apa-
rells de calefacció, aigua calenta, aire condicionat i 
energia solar, recomanen fer la revisió de la caldera 
un cop cada any. Oferint serveis tècnics des de 1973, 
a Graupera tenen clar que el correcte manteniment 
allarga la vida de la caldera i la manté en bon estat 
durant més temps, una tasca necessària i molt útil 
per a la nostra llar. També destaquen que amb els 
serveis de manteniment la caldera consumirà el mí-
nim gas necessari.

SEGURETAT
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja 

a fons de l’aparell i purgar radiadors).

Certificat de revisió 
segons normativa.

Etiqueta RITE 
segons normativa.

Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT 
PER  REVISAR LA TEVA CALDERA!
Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:

Instal·lar una caixa forta
Són una alternativa molt pràctica per protegir els objectes de valor

E
n mides diferents, s’adapten a cada necessitat 
per preservar la integritat d’allò que es diposi-
ta al seu interior. Impedeixen tant el robatori 

de les pertinences com el seu deteriorament, ja que 
aïllen del foc o l’aigua. Fins i tot algunes són capaces 
de crear condicions de temperatura i humitat espe-
cífiques per conservar determinats productes, com 
el vi. A l’interior, les caixes fortes es poden reves-
tir amb teles, moquetes o cuir, que aporten un toc 
de suavitat i major protecció als objectes. Quant al 
disseny exterior, les caixes acostumen a estar cons-
truïdes en acer gruixut o un altre material resistent.

La ubicació de la caixa forta és una qüestió molt im-
portant. Abans d’adquirir un model o un altre, s’ha 
de tenir clar on es vol col·locar per assegurar-se que 
les mides de la caixa s’ajusten a l’emplaçament. Si es 
pot, cal evitar els llocs habituals, com darrere d’un 
quadre o a l’interior de l’armari. Les caixes de segu-
retat es comercialitzen en diferents mides i models, 
que es poden distingir segons la instal·lació – o la 
forma d’obertura mecànica o electrònica.

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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La identitat és única, 
protegeix-la!
-

Adaptació, Manteniment, Auditoria i 
Formació en Protecció de Dades

Adaptació de Pàgines web

Contacta’ns:
93 11 55 111
info@tarinas.com

SEGURETAT

Des del departament TIC de Tarinas 
Viladrich Advocats, treballem perquè 
les empreses puguin aplicar i complir 

aquesta normativa obligatòria, 
aportant un valor afegit a l’entitat. 

Protecció de dades: el gran repte de les empreses
La llei és exigent i convé cuidar les dades de què es disposa d'acord amb ella 

A
l’abril de l’any 2016, va entrar en vigor el 
nou Reglament Europeu 2016/679, relatiu 
al tractament de dades personal. A partir 

del proper 25 de maig de l’any 2018, serà d’obligada 
aplicació, imposant-se així un nou marc normatiu on 
es controlarà el tractament de les dades i informació 
personal més rigorosament. Uns canvis substanci-
als on totes les empreses hauran d’adaptar els seus 
protocols si no volen resultar sancionades. 

Gràcies a algunes accions preventives podem im-
pedir, o si més no és minimitzar, repercussions tan 
negatives com poden ser pèrdues econòmiques, 
materials o de reputació, aquesta darrera de molt 
complicada recuperació. Actualment, les denúncies 
per vulneració de drets o sol·licituds d’indemnització 
pel mateix motiu, vulneració del secret professional 
o de la confidencialitat, les suplantacions d’identitat 
o la fugida d’informació són algunes conseqüències 
que poden perjudicar molt seriosament l’estabilitat 
de les empreses. Aquestes conseqüències moltes ve-
gades vénen generades per situacions quotidianes 
com ara un client descontent, un treballador que vol 

canviar d’empresa, un atac informàtic, entre d’altres. 

Per aquest motiu, cal tenir en consideració l’obligació 
de complir amb la normativa vigent en Protecció de 
Dades així com confeccionar un Pla de Seguretat de 
l’Empresa per tal de minimitzar els danys que puguin 
provocar aquests riscos. 

L'actiu més important

Les dades personals conformen l’actiu més important 
de qualsevol empresa. Per això, és convenient que 
les empreses inverteixin a protegir-les i adoptar les 
mesures necessàries per garantir la seva seguretat. 
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L'opció de la porta encuirassada automàtica
Garanteix la seguretat més elevada i un gran confort contra els robatoris

S
i cerques seguretat i confort, el model 
Automàtica és la teva porta ideal. Ofereix 
una porta encuirassada de funcionament au-

tomàtic que, en tancar-la, bloqueja l'obertura de la 
porta amb dos ganxos garantint el tancament més 
resistent. La manera més segura d'evitar els roba-
toris cada vegada més freqüents. A més, conté una 
maneta amb funció antipànic que en girar-la desblo-
queja tots els punts de subjecció si es vol sortir a 
l'exterior. Així doncs, és l'única porta automàtica en 
el mercat, que manté les prestacions de la gama S1.

Pensada per a la protecció dels habitants d'habitatges i 
viles unifamiliars, Automàtica conté un pany multipunt 
TESA. A més, la seva modalitat Premium s'adapta a 
les especificacions del client oferint un alt nivell de 
seguretat, qualificat de Grau 4 d'antirefracció segons 
la normativa europea. La millor seguretat i confort 
a l'abast de tothom amb Automàtica i Automàtica 
Premium, les úniques portes encuirassades.

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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SEGURETAT

La seguretat del nostre smartphone
És necessari fer de forma regular còpies de seguretat per evitar ensurts

M 
oltes persones tenen tota la seva vida fica-
da en un aparell d'un pam de llarg i mitja 
mà d'ample. Sí, molta gent té gran part de 

la seva vida al telèfon intel·ligent o la tauleta. Fotos, 
missatges, documents importants, contrasenyes o 
informació bancària poden emmagatzemar-se en un 
telèfon mòbil i per això resulta d'allò més necessari 

fer de forma regular còpies de seguretat per evitar 
ensurts.

Els dos grans sistemes operatius per a dispositius mò-
bils ofereixen de sèrie la possibilitat d'emmagatzemar 
tota la informació que tenim allà al núvol. D'aquesta 
manera mentre Android la guarda a Gmail, iOS ho fa 
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a iCloud. Recentment la web de notícies Portaltic ha 
llançat un bàsic manual perquè tinguis clar com es 
fan les còpies de seguretat en el teu telèfon mòbil si 
fas servir un dels dos sistemes operatius esmentats. 
A continuació ens sumem a aquesta iniciativa perquè 
tinguis la teva informació a resguard.

Si tens un mòbil amb Android i vols activar la teva 
còpia de seguretat, has de tenir en primer lloc el 
dispositiu vinculat a un compte de Gmail. A continu-
ació, si vols fer una còpia de seguretat, has d'anar al 
menú d'ajustos i allà buscar la pestanya de "còpia de 
seguretat". Allà cal que activeu l'opció "Copiar les 
meves dades" si està desactivada. En aquest punt 
has de dirigir al menú i més tard a la secció de con-
figuració i allà accedir a "Reserva i sincronització". 

Còpia de Seguretat

En el cas que facis servir iCloud, també es tracta d'un 
procés senzill. Sempre que vols fer la còpia de segu-
retat has d'estar connectat a una xarxa wifi i obrir la 
pestanya d'ajustos per a continuació dirigir-te a la 
secció "iCloud". Un cop aquí només has de donar-li 
a "Còpia de seguretat".
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VENDA i MANTENIMENT 

D'EXTINTORS

Si se segueixen les recomanacions, 
tots els teus documents i informació 

estaran fora de perill si perds el 
telèfon intel·ligent: una garantia 
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SEGURETAT

Que tinguem una revetlla segura!
Cal tenir en compte els consells bàsics que garanteixen un Sant Joan sense riscos

E
vitar els accidents que poden ocasionar les 
fogueres i la pirotècnia de la nit de Sant Joan 
és possible, només cal tenir en compte alguns 

consells per tal d'augmentar la seguretat i viure una 
revetlla tranquil·la.

Un repàs de les actuacions prèvies

Com que és sabut que val més prevenir que curar, hi 
ha diverses accions prèvies a la revetlla que poden 
augmentar la seguretat. És important recollir la roba 
estesa, tancar les finestres de casa i evitar tenir lí-
quids o objectes inflamables en zones on se celebrin 
revetlles. Si esteu organitzant revetlles populars o 
en grups, procureu que la foguera no obstrueixi el 
pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat i 
que no estigui en zones amb vegetació seca o arbrat.

Si fa dies que espereu amb candeletes que arribi la 
nit de Sant Joan, recordeu els següents consells: no 
guardar petards a les butxaques, no subjectar-los 
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amb les mans a l'hora d'encendre'ls, ni posar-los 
dins de totxanes o ampolles de plàstic perquè en 
explotar podrien fer molt mal. És important encen-
dre la metxa per l'extrem per tenir temps suficient 
d'apartar-vos i eviteu situar-los prop d'altra gent. Si 
un petard encès no explota o no s'encén bé, espereu 
mitja hora a tocar-lo i llavors remulleu-lo.

Les fogueres, espectaculars però perilloses

És important tenir en compte que les grans fogue-
res necessiten realitzar-se sota control i amb l'au-
torització corresponent. Cal situar-les a més de 15 
metres de les façanes d'edificis i els cotxes. També 
és important evitar que es trobin sota de línies elèc-
triques. Tampoc es poden encendre utilitzant líquids 

inflamables perquè podríem cremar-nos. Tot mètode 
de prevenció és important si volem gaudir d'una re-
vetlla agradable i segura i celebrar la nit més curta 
de l'any de la manera més divertida.

Les xifres de l'any passat

Un total de 228 persones van ser ateses pels serveis 
d'emergències mèdiques durant la revetlla de Sant 
Joan de l'any passat, tot i que cap va patir ferides 
greus ni hi va haver incidents mortals. A més, 19 per-
sones van ser detingudes pels Mossos per baralles 
o danys en el mobiliari urbà o en cotxes majoritàri-
ament. Per aquest motiu, és important ser consci-
ent dels riscos i dels incidents que es poden produïr 
durant la nit més curta de l'any.

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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SENIORS

TOT PREPARAT PER A LA NIT MÉS ESPECIAL
La coincidència en divendres propiciarà tot un cap de setmana festiu

L
a revetlla de Sant Joan és un dels moments 
més especials del calendari i tothom l'espera. 
Les escoles s'acaben, comença l'estiu i tothom 

té un ritual per passar la nit en bona companyia. A 
una sola setmana de la celebració, però, i amb la 
perspectiva que la coincidència en divendres faci 
que molta gent aprofiti per marxar durant tot un cap 
de setmana llarg de festa, cal tenir-ho tot pensat.

Els diferents detalls de la revetlla 
s'han d'anticipar, com és on 

comprarem la coca, de quin tipus, on 
soparem o quants petards voldrem 

tirar en bona companyia

Sant Joan
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SANT JOAN

ESPECIALISTES EN COQUES DE SANT JOAN
La Pastisseria Avinguda ofereix el seu bon fer com a alternativa de qualitat

Es recomana encarregar la coca del 
tipus i mida que es vulgui,  

l'elecció serà un encert

L
a Pastisseria Avinguda no és cap secret, al 
contrari. Són moltes les famílies de Mataró 
que saben des de fa lustres de la bona feina 

d'aquest obrador en el qual l'aposta per l'artesania 
i els productes naturals brilla amb llum pròpia amb 
ocasions com Sant Joan. A Pastisseria Avinguda hi 
trobarem coques de gran qualitat, fetes a partir de 
massa mare natural, amb fermentacions llargues i 
aromes naturals, sense succedanis de cap mena. 
Coques per a tots els gustos: de pinyons, de fruites, 
de crema –natural, és clar– de coca de Llavaneres, 
de llardons o una de nova de taronja amb xocolata.

Amb una bona relació de preu, aquest establiment 
és una referència en qualitat, ideal si volem rema-
tar el nostre sopar de revetlla de la millor manera.

Novetat, la coca vegana

També ofereixen la possibilitat de coques veganes, 
sense ou, sense llet i sense mantega. Sense cap 
producte animal. 
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SANT JOAN

LES COQUES MÉS ARTESANES
El Forn de Pa Francesc és garantia de qualitat a Mataró i Premià de Dalt

A
l Forn de Pa Francesc hi trobareu una gran 
varietat de coques de Sant Joan elaborades 
a mà i amb ingredients naturals. A partir 

d'una massa mare de brioix, fermentada entre 24 
i 36 hores, elaboren a mà coques de primera qua-
litat de diverses mides i amb els millors productes. 
Reserva la coca que més t'agradi d'entre la gran va-
rietat disponible i podràs sorprendre amb el millor 
producte per Sant Joan.

Coca de Llavaneres, de Llardons i de Brioix

El forn és una empresa familiar existent des de 1991 
que per Sant Joan elabora una gran varietat de Coca 

El Forn de Pa Francesc és un negoci 
familiar que aposta per l'elaboració 

a mà de tots els seus productes amb 
ingredients naturals

de Llavaneres de crema, xocolata o cabell d'àngel, 
així com Coca de llardons i la tradicional Coca de 
Brioix de Sant Joan amb crema, cabell d'àngel, fruita 
o pinyons. En definitiva, Forn de Pa Francesc ofereix 
els productes més exquisits tractats a mà per obtenir 
un alt resultat al millor preu.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dies  

17 i 18
de juny

Port de Mataró //
De 10 a 22h

FESTA DEL PORT, 
TOTHOM A LA MAR

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Ambdos Two of Us
Divendres 16 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Temes dels Beatles adaptats a dues 
veus i dues guitarres, des d'un punt 
de vista molt original.

Dia de la Música Mataró
Dissabte 17 juny / D'11 a 22.30h / 
Passeig marítim Callao (Mataró)
Tallers i tastets d'instruments per 
a tots els públics a càrrec de les 
escoles de música de la ciutat. Dos 
escenaris amb 12 hores de músi-
ca en directe: concerts de grups 
mataronins i maresmencs, tant 
consolidats com novells.

Dia Internacional de la Música
Dies 17 i 18 juny / Argentona
Diverses entitats i formacions lo-
cals participaran acostant la seva 
música i activitats a diversos ra-
cons i espais de la vila. 

El Pailebot cor infantil
Dissabte 17 juny / 12.30h / Casal 
de Joventut Seràfi ca (c. Josep 
Baralt, s/n. Arenys de Mar)
Concert de fi nal de curs del cor 
infantil del Maresme.

Astralic
Dissabte 17 juny / 20h / L'Arc Cafè 
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Jero Castellà demostra la seva 
tècnica amb un instrument poc 
conegut i complicat de tocar, l'stick.

TEATRE I DANSA //

Tallers fi  de curs Aula de Teatre 
Can Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró). Invitació a Cultura (c. Sant 
Josep, 9). Aportació solidària a be-
nefi ci del Banc d'Aliments. 
Divendres 16: 20.30h, "A l’alba 
vincerò", del grup Taller de teatre 
còmic gestual. Dissabte 17: 20h, "El 
hielo", del grup Taller de creació.
Diumenge 18: 20h, "Les amistats 
perilloses", del grup Taller d'in-
terpretació. Dijous 22: 20h Can 
Gassol, "Antígona", del grup Aula 
júnior + 17 a 25 anys.

Mostra dansa Heidi Consegal
Dissabte 17 juny / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Preu: 13€.
Final de curs Escola Heidi Consegal.

Guia cultural

El Port de Mataró celebra dis-
sabte i diumenge la seva Festa 

anual, amb un programa farcit 
d'activitats en el que destaca la 
Fira Marinera o els tastets en di-
ferents embarcacions com vela 
lleuger, caiac, pàdel surf, moto 
aquàtica i trimaran. També hi hau-
rà atraccions, mostra nàutica i 
activitats pels més petits: un dia 
ideal per passar en família al Port 
de la ciutat.
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INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 16 juny / 18h: Tallers 
a la Biblio "Origami: animals de 
paper", nens/es de 7 a 10 anys. 
Dissabte 17 juny / 11h: Cinema 
infantil en català "Brave". 
Dissabte 17 juny / 11h: 'Vine en 
família a la Pompeu'. 
Dimarts 20 juny / 18h: L'Hora del 
Conte especial "Ka-Ke-Ki contes", 
a càrrec de La Senyoreta.
Dimecres 21 juny / 18h: Tertúlia 
literària "Llegim!" amb Lola Casas, 
per a nois/es a partir de 13 anys. 

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Divendres 16 juny / 18h: Club dels 
Setciències: "Les Santes i la Festa 
Major", nens/es de 8 a 12 anys.

Dimecres 14 juny / 18h: La Petita 
Hora del Conte 0-4 anys "Contes 
amb olor de cel blau" a càrrec de 
Sherezade Bardají.  

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 16 juny / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "Ernest", de Lola 
Casas i il·lustracions de Gusti.
Dimecres 21 juny / 17.30h: Art 
Time: "Taller d'art dedicat a l'estiu".
Dijous 22 juny / 17.30h: L'Hora del 
Conte: "Els secrets de les fades" 
dins de Llegendes de Catalunya.

'Taller d'experts en etiquetat-
ge tèxtil'
Diumenge 18 juny / 18h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1. Mataró). Entrada lliure.
Taller familiar, recomanat per a 
nens i nenes de 5 a 12 anys. 

'Sigues Guinovart i deixa't por-
tar on l'art et condueixi'
Diumenge 18 juny / 18h / Nau 
Gaudí (c. de la Cooperativa, 47. 
Mataró)
Taller familiar, de 5 a 12 anys, per 
pintar la teva maqueta de cotxe.

Buc de contes
Dijous 22 juny / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració conte "Afortunadament" 
de Remy Charlip.

XERRADES I LLIBRES /

'ADLAN (1932-1936) i Club 49 
(1949-1971): cultura i societat 
a Catalunya'
Divendres 16 juny / 19h /  Ca l’Are-
nas (c. Argentona, 64. Mataró)
Conferència de Pilar Bonet, histo-
riadora i crítica d'art. 

MÚSICA /

Billy M & Gato Suave
Divendres 16 juny / 23h / Sala 
Mirinda (Plaça de Can Xammar. 
Mataró) / Preu: 4€. 
El concert combina cançons dels 
dos músics (Soul, Blues, Folk) 
creant espais d'improvització i 
participació amb el públic.  

DANSA /

Festival Escola Gemma Bartra
Diumenge 18 juny / 17.30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 12€. www.
entradesculturamataro.cat
Festival de Fi de Curs i celebració 
del 40è aniversari de l'Escola de 
dansa Gemma Bartra.
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TROBADA /

Impalada 2017
Dissabte 17 juny / 9h / Sortida i 
arribada: Port de Mataró 
Trobada amb més de 370 motos 
Impala que realitzaran una ruta 
d'uns 160 km, amb sortida i arri-
bada al Port de Mataró. Organitza: 
Moto Club Impala. 

SOLIDARITAT /

20a Nit de la Solidaritat
Divendres 16 juny / 20h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Recollida aliments.
Conferència de Mei Margalit 'Els 
Drets Humans en l’era postmoder-
na'. Projecció documental 'Dones 
construint la Pau a Israel-Palestina.

'El carrer Barcelona. Cent his-
tòries i un carrer'
Dimarts 20 juny / 19h / Llibreria 
Maresme (Jaume Isern, 43. Mataró)
Presentació del llibre de Pilar 
González-Agàpito, amb la histori-
adora Maria Salicrú-Maltas.

'Tens por als canvis? Com 
afrontar-los.'
Dimarts 20 juny / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada a càrrec de Miriam 
González, psicòloga. 

'Josep Puig i Cadafalch i la di-
fusió de Catalunya al món'
Dimarts 20 juny / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Lucila Mallart, doc-
tora en història contemporània 
Universitat de Nottingham.

'Puig i Cadafalch i l’ensenya-
ment durant la Mancomunitat 
de Catalunya'
Dijous 22 de juny / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència a càrrec de Xavier 
Gayán, historiador i arxiver.

'Intersecció de conjunts'
Dijous 22 juny / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació llibre de Sònia Moya. 

'Més de cent anys de l'esport 
a Mataró 1802-1950'
Dijous 22 juny / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Presentació del llibre de Santi 
Carreras, a càrrec de Miquel de 
Moragas Spà, catedràtic emèrit 
de Comunicació de la UAB.

'Planifi ca tu futuro (sin hablar 
de planes de pensiones)'
Divendres 16 juny / 16.30h / F de 
Finanzas (Camí de la Geganta, 1. 
Mataró) / Gratuït, inscripcions a: 
info@fdefi nanzas.com.
Conferència sobre fi nances perso-
nals, a càrrec de Pedro J. Aparicio.

'Puig i Cadafalch i el congrés 
litúrgic'
Divendres 16 juny / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència a càrrec d’Àlex Marzo, 
doctorand.

'Observadors del mar'
Dissabte 17 juny / 11h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15 - Parc 
Central, Mataró) / Inscripció prè-
via: 93.758.24.40.
Presentació del projecte de ciència 
ciutadana obert a tothom.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTES i FIRES //

Festes del barri Peramàs-
Esmandies 2017
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Divendres 16: 22h, concert "The 
Ohio Big Band". Dissabte 17: 17.30h, 
plantada gegants. 18h, cercavila. 
19h Pl. Occitània, concert música 
tradicional. Pregó de festes. En aca-
bar, orxatada. 22h, havaneres 'Mar 
Brava'. Diumenge 18: 8h, 11a Marxa 
a peu (8€). 9.30h Pl. Occitània, ma-
tinal Tai-Txí. 10.30h, classe oberta 
Aikido. 11.30h, ballada Swing. 14h, 
arrosada popular. 19.30h, desfi lada 
pentinats. Dilluns 19: 19h, concert 
de Combos i tradicional de l'EMMM. 
Dimarts 20: De 18 a 20.30h, taller 
obert de labors, puntes de coixí, 
patchwork i manualitats. 22h, cine-
ma a la fresca "Dios mio, ¿pero qué 
te hemos hecho?". Dimecres 21: 
19h, xerrada "Coses que no sabeu 
d’en Puig i Cadafalch". 22h, cine-
ma a la fresca "Con faldas y a lo 
loco". Dijous 22: 9h Pl Catalunya, 
torneig petanca. 18h, tarda de jocs 
i torneig d'escacs. 21.30h, teatre 
"A les portes del cel".  Divendres 
23: 23h Rda. Antoni Comas, Gran 
Revetlla de Sant Joan. Dissabte 24: 
19.30h, concert Agrupació Musical 
del Maresme, i xindriada popular.   

31è Aplec de Nit
Dissabte 17 juny / 19h / Pati de 
Residència Sant Josep (Mataró)
Ballada de sardanes noctur-
na amb les cobles Lluïsos de 
Taradell, Jovenívola de Sabadell 
i La Principal del Llobregat. 

Festes del Carrer Sant Joan 
Del 23 al 25 de juny / Carrer Sant 
Joan (Mataró)
Una festa de llum, foc i màgia lli-
gada a la revetlla de Sant Joan. 
Com cada any, sopar popular al 
carrer, petards, tradicional baixada 
de les Bruixes, foguera, cercaviles 
i activitats infantils.

Festa Major de Sant Joan
Del 22 al 26 juny / Vilassar de Mar
Dijous 22: 19.15h Platja de Garbí, 
arribada del Sant Ramon i desem-
barcament Pigat i Lucía. 19.30h, 
cercavila. 20h Pl. Ajuntament, actu-
ació Turrunats Band i pregó. 21.15h, 
cercavila. 21.30h Biblioteca, contes 
per a adults. 22.30h Escola Pérez 
Sala, concert Sant Pau Rhum Band. 
Divendres 23: 20.30h Pl de l'Esglé-
sia, Flama del Canigó i cercavila per 
encendre la Foguera. 23h, concerts 
amb 'Seguirem', 'Alberkokcs' i pd 
Sendo. 23.45h Escola Pérez Sala, 
Revetlla Sant Joan amb l'orques-
tra Centauro.  

RUTES I VISITES //

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Dissabte 17 juny / 18h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró.

Miquel Biada, el 1r ferrocarril
Diumenge 18 juny / 11h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró
Visita guiada.

Ruta del mar
Diumenge 18 juny / 19h / Ermita 
de Sant Simó fi ns al Port (Mataró)
Ruta pel litoral mataroní. 

SOLIDARITAT //

Prevent Moonrunning
Dissabte 17 juny / 19.30 i 21h / 
Sortida: Parc de Ca l'Alfaro (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Cursa nocturna, solidària i inclusi-
va: un circuit infantil, circuit urbà 
adaptat i dos circuits de trail.

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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'Dona, Força, Canvi'
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
Miquel Biada, 5. Mataró) / Fins 
al 20 de juny.
Exposició Fundació Vicente Ferrer.

Josep M. Gomis: Dibuixos i 
escultures
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins a l'1 de juliol.
Obra recent de l'artista mataroní.

'Ninots'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 18 de juliol. 
Dibuixos de Santi Clavell.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró)
Del 19 de juny al 31 de juliol: 
• La veritat inefable. El 'Llibre 
d’Amic e Amat' de Ramon Llull.
Del 21 de juny al 12 de juliol: 
• 'Imatges del Campionat de 
Catalunya de fotografi a submari-
na dels fons de Mataró'.
Fins al 30 de juny: 
• 'Cafè ciutat', sobre Comerç Just.

'Viu la muntanya'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 25 de juliol.
Fotografi es de Vicenç Arís. 

7è Premi de Pintura Torres 
Garcia-Ciutat De Mataró
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Fins al 23 de juliol. 
Obres fi nalistes del certamen de 
l'Associació Sant Lluc per l’Art.

10 anys de Zona Intrusa + Zona 
Intrusa 10. Els uns i els altres
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / 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)
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.

'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. 

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. 

'Prou: Cap més mort al 
Mediterrani'
Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48. Mataró) / Fins al 18 de juny.
Mostra d’obres artístiques dona-
des a la ciutat.

'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.

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

'El viatge de la balena de Mataró'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 3 
de setembre. 
Restes de la balena que es va trobar 
fa 40 anys a la platja de Mataró.    

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.

Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins al 26 de juny:
• 'Rostres i Flors' de Mercè Arbolí.
• 'Som Recol·lectores' de Glòria 
Domínguez.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

Antoni Pousacoma
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 16 de juny a les 19.30h. Fins 
al 9 de juliol.
Recull antològic d’aquarel·les i acrí-
lics de l'artista mataroní. Organitza: 
Associació Sant Lluc per l’Art.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Festa Major, del 17 al 23 de juny. 
Dissabte 17: a les 17h, tarda de cine 
projecció del musical "Hello Dolly". 
Diumenge 18: a les 11h, Inauguració 
de l’Exposició de treballs artesanals 
i culturals. 11.30h, Ballada de sarda-
nes amb la cobla Premià. 17h, Ball de 
Festa Major. Dilluns 19: 17h, Poesia 
de Festa, música i imatges a càrrec 
del grup Somni. Tarda de Teatre 
"Un Diamant en brut" a càrrec del 
grup "Encara i Som". Dimarts 20: 
10.15h, Inici campionat de petanca. 
17h, Actuació del grup de playback 
"Cors Alegres". Dimecres 21: 10.15h, 
petanca. 16h, "Juguem Tots", espe-
cial Festa Major. Dijous 22: 10.15h, 
Final campionat de petanca. 12h, 
premis campionat de petanca. 17h, 
Tarda especial a la Pista, amb la 
col·laboració de la Coral l’Arquera, 
grup de Swing i desfi lada de vestits 
de paper, del casal de gent gran de 
Blanes. Divendres 23: 11h, Cloenda 
de l’exposició. 21h, Revetlla de Sant 
Joan al Casal L'Aliança, sopar i ball.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimecres 28 de juny 
a les 17h, havaneres amb "Vol de 
Gavines" del Casal del Parc. Dijous 13 
juliol a les 17h, concert d'Annick Puig 
i Rafael Solá. • Excursions: Del 22 
al 25 de juny, Gran Revetlla de Sant 
Joan a Lloret de Mar (Preu 189€). 
Del 15 al 22 de juliol, Gran creuer 
pel Bàltic (preu 1376€). Dijous 20 
de juliol, sortida a Santa Coloma de 
Queralt (39€). Del 4 al 9 d'octubre, 
viatge al Tirol (preu 899€). • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. Coral. Informàtica. Grup Musical.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Festa Social: dinar a l'Hotel Ciutat 
de  Mataró, dimecres 28 Juny a 
les  14h. • Sopar-Ball, penúltim 
dissabte de mes, 20:30h. • "Melé" 
de Petanca (dilluns tarda, 15 a 19h). 
• "Juguem al quinze", dijous tarda.

ACTIVITATS //

Cloenda Aules Sènior Mataró
Dimecres 21 juny / 17h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró).  
Acte de cloenda del curs 2016-17.   
Conferència "Filosofi a del Gènesis 
i la generositat" a càrrec de Josep 
M. Esquirol. Concert líric "El tenor i 
la cobla" a càrrec d'Albert Deprius 
(tenor) i la Cobla Ciutat de Girona. 

Grup de lectura 
Dijous 22 juny / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "Rosy & John, de 
Pierre Lemaitre.

CASALS //

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

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017Gent gran
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La clínica més interdisciplinària
La Clínica Dental La Mercè obre nova seu a Mataró i ofereix un tracte que prioritza la 
qualitat i el tracte amb el pacient

Salut: Laia Mulà

 Si el que vols és un tractament integral, on es 
tinguin en compte tant les causes com les conse-
qüències físiques que generen, Clínica Dental La 
Mercè és la teva clínica ideal. A més d'oferir tots els 
tractaments en odontologia que els clients poden 
necessitar, Clínica Dental La Mercè és una clínica 
interdisciplinària que també compta amb fisiote-
ràpia i logopèdia.

La seva filosofia és clara: busquen solucions als 
problemes mèdics dels pacients, no només tractant 
la conseqüència dental, sinó també cercant la cau-
sa i tractant-la. Segons Luciana Chiacchiarini, res-
ponsable de la Clínica Dental La Mercè, elements 
com la postura corporal dels infants influeixen en la 
posició de les dents i, per tant, és important reedu-
car tots els factors influents. També en el cas d'una 

ortodòncia, explica que si no reeduques la llengua 
amb la logopèdia, tard o d'hora tornarà a modificar 
la posició de la dentadura de l'infant.

Els tractaments de Clínica Dental La Mercè es rea-
litzen sempre amb els materials de primera qualitat, 
oferint flexibilitat horària, facilitats de pagament com 
finançaments i amb un tracte personalitzat que vol 
garantir la comoditat del client. A més, l'amplitud 
i la comoditat de l'espai converteixen l'experiència 
d'anar al dentista en una bona cita.

La millor oferta per obertura!
A més, amb motiu de la recent obertura de la clínica, 
els clients poden aprofitar la promoció especial que 
ofereixen actualment: un 15% de descompte en tots 
els tractaments i un 20% en l'ortodòncia. No deixis 
escapar la millor opció per rebre un tracte persona-
litzat i agradable i gaudir de tractaments integrals.

JUNIO PROMOCIÓN APERTURA

Sólo trabajamos con materiales de primeras marcas, GARANTIZADO

*PROMOCIÓN SIN LETRA PEQUEÑA

EN TODOS LOS
TRATAMIENTOSdto.15% EN

ORTODONCIAdto.20%

Cami de La Geganta 79-81
Mataró
T. 931 13 96 29
    info@lamercebcn.com
    clinicadentallamerce

Publireportatge
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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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d'euros. Per la seva banda, la des-
pesa fi nancera bancària durant 
el 2016 va ser d'1.214.152 euros, 
mentre que l'any anterior havia 
estat un 15% superior, fet que es 
deu a la reducció d'endeutament.

Els ingressos per zona blava
En el capítol d'ingressos i despe-
ses, PUMSA va tancar el 2016 amb 
una xifra de negocis de prop de 6 
milions d'euros i amb prop d'1 
milió i mig d'euros que constitu-
eixen ingressos derivats de la zona 
blava. Per la seva banda, van aug-
mentar els ingressos per lloguers, 
situant-se per sobre dels 2 milions 
800 mil euros, més 510 mil euros 
per repercussions de despeses a 
llogaters. | Redacció

  La Junta General de Promocions 
Urbanístiques de Mataró SA 
(PUMSA) va aprovar els comptes 
anuals del 2016 amb xifres posi-
tives: un guany de 826.462 euros. 
En concret, l'empresa municipal 
tenia en tancar el 2016 un patri-
moni net mercantil de més de 55 
milions d'euros i un capital so-
cial de quasi 15 milions d'euros. 
L'aportació municipal per a la so-
cietat el 2016 va ser de prop de 5 
milions d'euros.

La societat municipal ha anat 
reduint el seu endeutament fi nan-
cer en els darrers anys i a fi nals del 
2016 se situava prop dels 40 mi-
lions d'euros, menys de la meitat 
de l'endeutament existent l'any 
2011, que superava els 90 milions 

La societat municipal va tancar l'any amb un guany de 
més de 800 mil euros 

PUMSA finalitza el 2016 amb un 
resultat positiu

 El Ple Municipal de juny va apro-
var provisionalment la modifi cació 
puntual del Pla General d'Ordena-
ció (PGO), modifi cació que no va 
rebre al·legacions durant el termini 
d'exposició pública que va seguir 
a l'aprovació inicial del març. Es 
tracta de millorar les instal·lacions 
del Centre Catòlic, on es troba la 
Sala Cabanyes, Els Germanets, la 
Unió Esportiva de Mataró i l'Es-
cola Balmes. 

Tot i això, abans d'entrar en vi-
gor el document de modifi cació 
urbanística requereix l'aprova-
ció defi nitiva de la Generalitat de 
Catalunya.

Reparcel·lació voluntària
Les reformes estructurals afecta-
ran la coberta i part dels forjats 
d'aquestes antigues construcci-
ons, que no podien realitzar-se 
amb l'ordenació urbanística ac-
tual. A més, el Ple també va apro-
var l'addenda segons la qual el 
Pati del Cafè Nou s'obtindrà per 
reparcel·lació voluntària i no per 
expropiació.  | C.C.

L'operació afecta l'antic 
Angeleta i el Centre Catòlic

La modificació 
urbanística del Cafè 
Nou tira endavant

2

També compta amb 
1.245 places d'aparca-
ment i 259 habitatges 
públics de lloguer

1

PUMSA disposa de 
51 locals, 20 oficines i 12 
naus, i un 86% d'aquests 
espais estan llogats.

L'Edifici de Vidre on estan les oficines de PUMSA

El Cafè Nou  Arxiu 

 Daniel Ferrer 
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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
+

490€IMPLANTE
DENTAL

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Ma ta ró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª | T 93 755 30 95
Pre mià  de  Ma r: C/ L’Eixample 80 | T 93 751 77 42

més que una clínica

Desde 2.000€  hasta 3.800€

Descubre la ortodoncia invisible
con nuestro especialista el Dr. Xavier Pont

Platinum Elite en invisalign

www.ma rmolc linic a de nta l.c om  |  

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

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

OFERTA LIMITADA DEL 19 AL 25 DE juny

DONCS FELICITATS!  
PER SANT JOAN TENS MATRÍCULA GRATUÏTA!

CNM_Anunci_FESTESOCI_2017_STJOAN.indd   1 12/6/17   17:55



 El CE Mataró no pot remuntar davant el Valls i es queda a 2a 

 BON AMBIENT... I DECEPCIÓ 
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el Esporttot
Alberto Encinas
Futbol  CE MataróEl Personatge

El passat diumenge acabava la 
temporada dels esports d’equip, 
que ha estat ben satisfactòria a la 
nostra ciutat amb cinc ascensos, i 
l’afició mataronina esperava amb 
anhel posar-hi la cirereta amb l’as-
cens del CE Mataró a 1a Catalana. 
I el Municipal del Centenari va 
registrar la millor entrada en una 
competició esportiva a la ciutat 
d’aquesta temporada. 

Fa uns anys el Girona estava a 1a 
Catalana, per sota del CE Mataró. 
A Montilivi aleshores hi anava ben 
poca gent, quan aquí amb l’equip 
groc-i-negre a 3a i a 2a B, el camp 
s’omplia. Però en el moment en 
què l’equip va anar cap amunt 
l’afició va ressorgir i ara ja tenen 
l’equip a 1a Divisió, i en canvi aquí 
es va anar cap avall i l’afició va 
desaparèixer. La majoria de gent 
deixa de “sentir els colors” quan 
l'equip va malament. El partit de 
promoció contra el Valls, era una 
bona ocasió perquè els aficionats 
tornessin i ho van fer. La llàstima 

va ser que la festa no pogués aca-
bar amb celebració, ja que el CE 
Mataró no ha pujat. 

L'ascens es va començar a esca-
par en el partit d’anada d'aquesta 
promoció quan l’equip groc-i-
negre va haver de jugar més d’una 
hora amb un jugador menys. Tot 
i això, per ocasions, hauria pogut 
guanyar, perquè el Mataró va jugar 
per fer-ho, però va acabar rebent el 
càstig, totalment immerescut del 
segon gol, en el temps afegit.

El diumenge, la primera part 
va ser calcada a la de Valls. Primer 
gol local i després empat visitant 
a la mitja hora. Però la segona va 
ser ben diferent. Mentre l’equip 
d’Alberto Encinas a Valls va jugar 
a guanyar, aquí l'equip tarragoní 
(que, tot s'ha de dir, va defensar 
molt bé), va fer una exhibició sen-
sacional de pèrdua de temps. 

I com que ens va semblar exage-
rat ho hem calculat. Dels 49 minuts 
“disputats” de la segona part, la 
pilota només va estar en joc durant 

27 minuts. No cal dir qui es va de-
dicar a perdre temps. Per exemple, 
després de la més clara ocasió del 
Mataró al voltant del quart d’hora, 
el joc va estar aturat durant més 
de tres minuts. Qualsevol topada 
deixava un jugador visitant "ferit 
de guerra", aixecant-se després 
d'un minut com si res. El porter va 
perdre mig minut cada vegada que 
treia de porteria, i cada vegada que 
hi havia un fora de banda al costat 
dret de l’atac venia un jugador de 
l’altre costat amb tota la parsimò-
nia, perdent també mig minut. I 
no passa res. Com es diu habitual-
ment “esto es fútbol”... 

I tothom coincideix en l’apreci-
ació que alguna cosa s’ha de fer... 
però no es fa res.

El futbol és així... però, no es pot canviar?
Al Municipal del Centenari vam veure una altra gran exhibi-
ció de pèrdua de temps amb la total complaença arbitral

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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1  CE MATARÓ

1  VALLS

CE MATARÓ: Joel, Willy, Kiku, Rueda, 
Isma, Fiti (Ariño 84'), Parri (Óscar 46'), 
Ricky (Bustos 60'), Rodri (Bargalló 46'), 
Palanco i Aitor.

GOLS: 14' PALANCO (1-0); 32' Giró (1-1).

PROMOCIÓ A               
1a CATALANA

L'equip groc-i-negre va marcar 
primer, però després de l'empat 
rival va topar amb un Valls molt 
segur en defensa

No va ser possible. No hi va ha-
ver remuntada i el CE Mataró es 
queda sense l'anhelat ascens a 1a 
Catalana. 

I la veritat és que el guió havia 
començat de forma perfecta. El 
Municipal del Centenari registra-
va la millor entrada en moltíssim 
temps, rondant possiblement els 
dos milers d'espectadors, i l'equip 
local va començar bé davant un 
Valls que no s'acabava de trobar 
en un terreny de joc de dimensions 
més grans que el seu. I abans del 
quart d'hora Palanco va rematar de 
cap de forma perfecta una centrada 
d'Aitor fent el primer gol del partit. 

Però els de l'Alt Camp van passar 
a dominar el centre del camp, da-
vant un equip local que va recular. 
I amb l'equip groc-i-negre ofegat, 
el Valls va estavellar una pilota al 
pal i poc després va empatar amb 
una rematada de cap de Giró, que 
ja havia fet el segon a Valls de la 
mateixa manera. I així, amb empat, 
es va arribar al descans.

Era el mateix resultat que hi ha-
via a Valls al descans, però aquí  a la 
represa l'equip tarragoní va fer una 
exhibició de pèrdua de temps (que 
comptabilitzada s'apropa al quart 
d'hora) davant la total permissivi-
tat arbitral, que al final només va 

ser capaç d'allargar quatre minuts. 
El Mataró ho va intentar, millo-

rant la seva prestació amb Óscar 
i després amb Bustos, però no va 
estar al nivell suficient per supe-
rar la molt ben plantada línia de 
cinc defenses de l'equip rival. Una 
doble rematada de Fiti i Ricky que 
van topar amb un defensa i el por-
ter, i una centrada de Bargalló a la 
qual Palanco no va arribar per pèls 
sobre la ratlla de gol, van ser les 
úniques ocasions. 

Alberto Encinas no es va decidir 
a arriscar amb defensa de tres, pot-
ser pensant que el segon gol podia 
arribar en qualsevol moment, i que, 
un segon gol del Valls ho deixava 

Pugen Castellar, Bellvitge i 
Valls
Castellar - Bosc de Tosca ....................2-0
Bellvitge - Tàrrega .................................4-1
CE MATARÓ - Valls  .................................. 1-1

El CE Mataró ha estat l'únic equip 
de Barcelona que no ha aconseguit 
l'ascens a la promoció. Junt amb el 
Valls pugen Castellar i Bellvitge, que 
s'afegeixen als que ja havien assolit 
l'ascens com a campions de grup:  
Banyoles, Tortosa, Borges Blanques, 
Fundació Grama, Can Vidalet i 
Cardedeu.

L'Argentona puja a Segona

Joanenc - ARGENTONA ......................... 1-2

L'equip argentoní que a l'anada 
només havia pogut empatar a 1 gol 
a casa, s'ha pogut fer amb l'ascens i 
d'aquesta manera torna a 2a Catalana, 
on acompanyarà CE Mataró, Premià 
de Mar, Llavanares i Sant Pol com a 
equips maresmencs.

El CE Mataró es queda sense          
l'anhelat ascens

Promoció a 2a Cat

tot decidit. I van anar passant els 
minuts i el gol no va arribar. I els 
molts aficionats locals presents al 
Municipal del Centenari van haver 
de veure com els vallencs, sense 
haver estat superiors globalment, 
celebraven l'ascens. 

Tocarà tornar-ho a provar la tem-
porada vinent...

www.eltotesport.com |  P. 3FUTBOL

El Mataró, incapaç de fer el 2n. | D.F
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L'AECC - UE Mataró es llueix en 
la temporada que fa 90 anys

Gran comunió entre el públic i els diferents equips de l'entitat. | EDUARD FARINYES

Els equips de l'entitat 
mataronina tanquen una 
gran temporada 2016 - 2017

En el moment que l’Associació 
Esportiva va complir 90 anys d’his-
tòria, el passat dia 5 de juny, aques-
ta entitat pot dir amb orgull que 
està travessant un dels millors mo-
ments esportius dels darrers anys, 
com es pot veure en el repàs a la 
trajectòria dels equips d’aquesta 
temporada.

 Han participat en les competici-
ons organitzades per la Federació 
Catalana i Espanyola un total de 
36 equips, que la pròxima tempo-
rada en seran 38, més una Escola 
de Bàsquet amb més de 50 nens i 
nenes en formació per integrar-se 
les properes temporades en els 
equips de base.

 Són més de 400 esportistes, 
que cada cap de setmana es ves-
teixen de groc per gaudir, practicar 
i representar a la nostra ciutat ar-
reu del país i a més, assolint èxits 
esportius com es pot veure en el 
balanç. I tot això és possible grà-
cies a la implicació de molta gent 
i en especial a la bona feina que es 
fa en el club des de fa anys, amb 
entrenadors molt qualificats.

BALANÇ EQUIPS MASCULINS
Han estat competint 19 equips, amb 
uns resultats espectaculars i espe-
rançadors de cara al futur. 

L’equip Sènior A, amb 9 jugadors 
sortits dels equips de la base del 
Club, ha aconseguit la permanèn-
cia en la Lliga EBA, desplegant un 
gran joc i motivant a la seva afició 
a omplir les grades del Palau cada 
diumenge de partit. 

El Sènior B amb jugadors tots 
ells formats a la base del club, s’ha 
classificat, en quedar 4r classificat 
de la Primera Catalana, com a re-
serva per assolir una plaça a Copa 
Catalunya en cas d’alguna vacant. 

El Júnior A ha realitzat un cam-
pionat espectacular en la màxima 
categoria Preferent del bàsquet 
català, assolint una 5a posició, per 
darrere del Joventut de Badalona, 
FC Barcelona, Unió Manresana i CB 
L’Hospitalet. I va superar a tot un 
FC Barcelona en un partit memo-
rable al Palau Mora. 

El Júnior 1 de primer any, ha cul-
minat l’extraordinària temporada el 
passat cap de setmana, conquerint 
el Campionat de Catalunya en la 
Final a 4 disputada a Girona, im-
posant-se a la final a l’equip am-
fitrió l’Escola de Bàsquet Girona 
Marc Gasol. 

El Cadet A a l'igual que el Júnior 
A, també ha assolit la 5a posició 
de la Preferent A. 

El Cadet 1 ha quedat subcampió 
del campionat català de Nivell A2.

L’Infantil A es va classificar per 
a les Fases Finals de la màxima 

categoria, no podent accedir a 
la Final a 4 en creuar-se amb el 
Joventut de Badalona, amb qui va 
perdre per 64 a 51. 

L’Infantil de primer any, bo i ju-
gar amb equips que tenen un any 
més, va classificar-se en 4a posició 
de la lliga de Nivell A2, conquerint 
a més el Torneig Internacional de 
Montbrison.

El Mini A es va proclamar cam-
pió de lliga del seu grup d'A2 i el 
Premini A una meritòria 5a posició 
en la seva lliga d’A2.

BALANÇ EQUIPS FEMENINS
El Sènior A va assolir la final a 4 de 
Copa Catalunya, obtenint una mag-
nifica 4a posició dins del rànquing 
del màxim nivell del bàsquet català. 

El Júnior va mantenir la catego-
ria en la Preferent B, així com ho 
va fer el Cadet A en la Preferent 
A amb una magnífica 5a posició. 
L’Infantil A va classificar-se en 3a 
posició de la lliga regular del més 
alt nivell A1, accedint a les Fases 
Finals del campionat català. El Mini 
A ha obtingut una excel·lent 4a 
posició en el seu grup de la ca-
tegoria A1, igual que el Premini 
A, que amb una gran temporada 
per emmarcar, on no ha perdut un 
sol partit, ha conquerit la primera 
posició del màxim nivell A1, sent 
el Campió “oficiós” de Catalunya, 
en no disputar-se una final entre 
les diferents territorials catalanes.

El júnior A i el Mini A. | CEDIDES
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l'AE Boet Mataró gran triom-
fador a la gala de la FCBQ

El Mataró Parc Boet es va proclamar campió de Copa Catalunya. | ARXIU

El Mataró Parc Boet disputa el 
torneig Flama del Canigó

Presentació del torneig el passat 12 de juny. | FCBQ

Èric Mañes, primer 
reforç per a EBA

El proper dissabte 1 de juliol la 
Federació Catalana de Basquetbol 
organitza una nova edició de la 
Festa del Bàsquet Català, on reco-
neix els equips, jugadors, entrena-
dors i Clubs que han destacat du-
rant la temporada, tant pel que fa 
a èxits col·lectius com individuals.

Aquest any, durant l’esdeveni-
ment, que es celebrarà a la sala 

Luz de Gas de Barcelona, l’AE 
Boet Mataró pujarà a l’escena-
ri per a recollir fins a 5 trofeus i 
reconeixements:

TROFEU MVP: Atorgat a Darío 
Naharro del Mataró Parc Boet, que 
ha estat designat com a millor ju-
gador Copa Catalunya.

TROFEU ACEB - MEMORIAL 
ALBERT GASULLA I ANGLA: Que 

serà per a Alberto Peña, entrena-
dor del Mataró Parc Boet, escollit 
com el millor entrenador d'equips 
masculins en competició d'àmbit 
Català.

També el RECONEIXEMENT 
DE CAMPIONS a l’equip Mataró 
Parc Boet, campió Copa Catalunya 
Masculina, i a l’equip Mataró Parc 
Dori Dori Boet, campió de Primera 
Catalana Femenina.

A més a més, el TROFEU 
ESPECIAL FCBQ que també recau-
rà en l'entitat taronja, que s'atorga 
al club amb més equips federats, 
en aquest cas amb un total de 37 
equips, 25 dels quals, equips de 
formació.

Aquests cinc reconeixements 
són la recompensa al treball i a 
una gran temporada de l'entitat, 
fent que l’AE Boet Mataró se situï 
allà on li correspon com a Club, 
convertint-se en un referent es-
portiu a la ciutat, a la Comarca i 
arreu del territori català.

El Mataró Parc Boet va anunciar el 
passat 8 de juny la seva primera 
incorporació de cara a la tempora-
da 2016-2017, la primera del club a 
lliga EBA, després d'haver aconse-
guit l'ascens aquesta temporada. 
Es tracta de l'Èric Mañes, jugador 
provinent del Castellbisbal, també 
de lliga EBA.

Mañes ha disputat 25 partits 
aquesta temporada amb el con-
junt vallesà on ha jugat una mit-
jana de 21 minuts per partit on ha 
anotat 10 punts i capturant gairebé 
7 rebots per enfrontament.

Èric Mañes, ja de taronja. | CEDIDA

Després de proclamar-se 
campions de Copa Catalunya, 
ara els mataronins busca-
ran arrodonir una temporada 
fantàstica

Aquest cap de setmana es dispu-
ta a Figueres la segona edició del 
Torneig Flama del Canigó que reuni-
rà els finalistes de Copa Catalunya, 
Mataró Parc Boet i Sant Josep 
Badalona, amb  els seus homòlegs 

de les lligues Languedoc-Roussillon 
franceses, el Saint Esteve de 
Perpignan i el Basket Nîmes.

Els mataronins s'enfrontaran al 
Nîmes a la primera semifinal al 
Pavelló Municipal de Figueres el 
dissabte a les 19 hores, i si aconse-
gueixen el pas a la final, s'enfron-
tarien al vencedor del Sant Josep  
- Saint Esteve diumenge 18 a les 
12 del migdia.
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28 JOVENTUT MATARÓ

35 UE SARRIÀ

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores, 
Basori porters; Jan Bonamusa (3), 
Bernat Bonamusa (9), Pujol (6, 3 de p.), 
Prat (3), Vaqué (4), Aguilera (1), Núñez 
(2), Plaza, Llopis.
PARCIALS CADA 5': 1-2, 4-5, 6-8, 7-13, 
8-14, 10-17 descans; 13-21, 16-23, 20-25, 
24-28, 26-30, 28-35.

Copa Catalana              
Masculina

Tot i les baixes, el Joventut va 
oferir una bona imatge

El Joventut va tancar la seva tra-
jectòria 16-17 caient a quarts de 
final de la Copa Catalana davant 
el Sarrià de Ter, el 3r classificat a 
la 1a Estatal.

L'equip local, molt minvat per les 
baixes i jugant amb 5 jugadors del 
segon equip, va oferir bona resis-
tència, però els sarrianencs van 
decidir el partit prement l'accele-
rador quan feia falta. El marcador 
es va mantenir igualat durant el 

Semifinals a punt, 
amb grans sorpreses

Sesrovires - Bordils B.......................29-23
Bordils A - Coope Sant Boi .............29-34
Sabadell - S.Martí Adrianenc ..........31-25
JOVENTUT MAT. - UE Sarrià  ...........28-35
Aquest cap de setmana es juga la 
Final a Quatre a Banyoles: Sesrovires- 
Coope Sant Boi i Sabadell - UE Sarrià.
Dos equips de Lliga Catalana (Coope 
Sant Boi i Sabadell)  s'han ficat a 
semifinals derrotant un equip de Plata  
(Bordils A) i el subcampió de 1a Estatal 
(S.Martí Adrianenc). 

Cauen a quarts de final

primer quart d'hora, però al tram 
final de la primera part la defensa 
6:0 dels visitants i l'actuació del 
seu porter, els van permetre obrir 

Punt i final a la temporada. | D.F

Eduardo Calle, 
amb la selecció

El mataroní ha estat 
convocat amb la selecció 
estatal promesa

El jugador del FC Barcelona juvenil, 
Eduardo Calle, ha estat convocat 
per a participar amb la selecció es-
panyola promesa al Torneig Quatre 
Nacions que es disputarà a Dijon, 
amb Dinamarca, Tunísia i França 
com a rivals.

La plantilla del sènior B del Joventut Handbol Mataró. | CEDIDA

forat al descans (10-17). 
A la represa el Sarrià va agafar 

9 gols d'avantatge, però es va rela-
xar i per uns moments l'equip local, 
ben conduït pel jove Jaume Pujol i 
amb Bernat Bonamusa molt efectiu, 
va semblar estar en condicions de 
lluitar pel partit, ja que es va posar 
a tres gols (25-28). Però un temps 
mort del Sarrià va fer retornar la 
diferència ràpidament als 7 gols 
del descans.

El sènior B subcampió de la 
Copa Federació

Calle amb la selecció. | CEDIDA

El dissabte el sènior B del Joventut 
Handbol Mataró va disputar la final 
de la Copa Federació de 2a Catalana 
a Banyoles, caient davant l'Igua-
lada per un ajustat 25-24 després 

d'un partit molt ben jugat i de gran 
emoció. És un subcampionat  molt 
meritori per a un equip que ha anat 
a més a mesura que avançava la 
temporada.
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Cristal de seguridad
tintado en gris fumé
de 8 mm

Brazo extensible
incluido

Suplemento móvil
disponible

169€ *

40 %
/DTO.

¡NOVEDAD!

Precio con descuento aplicadoPrecio con descuento aplicado

*Precio para fi jo de 70cm.*Precio para fi jo de 70cm.
*Consulte condiciones de venta*Consulte condiciones de venta
*Disponible en 70, 90, 100, 110, 120*Disponible en 70, 90, 100, 110, 120
*Oferta válida hasta fi n de existencias.*Oferta válida hasta fi n de existencias.

Fijos
de ducha
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Bellagio Crema
Bellagio Crema
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Bellagio Crema

Bellagio Decor Crema
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Marengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mate

NUEVOS STOCKS
EN CERÁMICA

30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 30x90 
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AZULEJO GRAN FORMATO

PORCELÁNICO

8,18 €/m2

Por sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sólo

Marengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mateMarengo mate

6,53€/m2

Por sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sólo

1a calidad1a calidad1a calidad1a calidad1a calidad
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el Esporttot TRIATLÓ

El CN Mataró femení de triatló 
onzè a l'estatal de clubs de 1a

L'equip femení del Centre Natació Mataró desplaçat a Pontevedra. | CEDIDA

L'equip masculí va quedar 9è 
en la competició de Segona 
Divisió

El passat cap de setmana es va dis-
putar a Pontevedra el Campionat 
d'Espanya de Clubs de triatló i 
allà el Centre Natació Mataró hi 
va desplaçar els seus 18 millors 
triatletes, 10 noies i 8 nois, que 
van tenir una bona actuació, al 
costat dels millors clubs estatals 
que disputaven aquest campionat 
i també buscaven sumar punts per 
a la Lliga Nacional 2017.

Les noies que estan a 1a divi-
sió van competir a gran nivell as-
solint una 11a posició final  i su-
mant punts per a mantenir-se en 
la 10a posició de la Lliga nacional. 
La més destacada va ser Clàudia 
Luna (29a amb 1:09.42) seguida 
de Jessi Brillas (52a amb 1:12.24) i 
Mayalen Noriega (57a amb 1:12.57). 
Van completar l'equip Aida Fàbrega, 
Maria Andreu, Júlia Raja, Ivana 
Peralta, Núria Bruguera, Mireia 
Àlvarez i Joana Martínez.

Els nois van competir en la 2a 

divisió masculina on estan lluitant 
per intentar pujar a primera l'any 
vinent. Van assolir una gran 9a 
posició en aquest campionat, su-
mant uns punts que els situen a la 
mateixa plaça de la Lliga. El més 
destacat va ser Guille Cortijo (26è 
amb 1:01.44) seguit d'Antolí Fauria 
(35è amb 1:02.33) i Oriol Gili (38è 
a,b 1:02.46). Van completar l'equip 
Francesc Juàrez, Quim Iturralde, 
Oriol Farré, David Rovira i Jordi 
Fernàndez.

La competició es disputava en 
distància esprint  i participaven 15 
clubs a primera divisió i 15 clubs 
a la segona divisió, tant masculi-
na com femenina. La classificació 
s'obtenia en base als punts obtin-
guts per cada triatleta per la seva 
posició individual.

El conjunt masculí del CNM. | CEDIDA

CE Mataró i CF Rocafonda sig-
nen un acord de coŀ laboració

Imatge de la presentació de l'acord entre Mataró i Rocafonda. | TOTMATARÓ

El Rocafonda serà entitat afi-
liada del CE Mataró però sen-
se perdre la identitat pròpia

En roda de premsa efectuada el 
dimarts a la tarda al Municipal del 

Centenari Fran Seijo, president del 
Club Esportiu Mataró Escola de 
Futbol, i Herminio Collado, presi-
dent del Club de Futbol Rocafonda, 
van comunicar que les dues entitats 

que presideixen han arribat a un 
acord de col·laboració per a la tem-
porada 2017-2018.

Després de diverses reunions 
mantingudes entre les dues enti-
tats, el Club de Futbol Rocafonda 
passa a ser entitat afiliada del Club 
Esportiu Mataró Escola de Futbol, 
si bé en cap moment l’equip del 
barri de Rocafonda perdrà la seva 
identitat pròpia i independència 
com a club. D'aquesta manera el 
primer equip del CF Rocafonda de 
4a Catalana, serà el filial del CE 
Mataró de 2a Catalana.
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www.eltotesport.com |  P. 8TENNIS TAULA

Gàlia Dvorak campiona de 
Catalunya

Gàlia amb la Copa de campiona. | @GALIADVORAK

La mataronina també es va 
quedar molt a prop de la 
medalla al mundial

El passat cap de setmana es va 
disputar, a Calella, el Campionat de 
Catalunya Absolut de tennis taula, 
i on hi va ser la palista mataronina 
Gàlia Dvorak, que ara està jugant a 
la màxima categoria francesa amb 
el ALCL TT Gran Quevilly, equip amb 
el qual ha jugat aquesta temporada 
els quarts de final de la Champions. 
I la Gàlia, aquí formant part del 
CN Mataró, que es va proclamar 
campiona de Catalunya absoluta 
superant a la final Alba Fernàndez 
del Calella per 3-0. També per 3-0 
s'havia desfet abans d'Aina Mogas 
(Ripollet) en semifinals i de Nerea 
Garcia (Vic) en quarts de final.

La jove Cati Zamorano també 
va entrar al quadre final, supe-
rant la prèvia, i va cedir després 
d'un gran partit per 3-2 davant 
Alba Fernàndez, que seria la 
subcampiona.

En la competició per equips 
el Quadis CN Mataró amb Cati 
Zamorano, Mar Teodoro i Júlia 
Higueras, perdent davant Calella 
i Balaguer, en una competició re-
duïda a tres equips. I en dobles Cati 
Zamorano/ Irene Delgadillo i Júlia 
Higueras (Mar Teodoro van caure 
en quarts de final.

Gàlia va fregar la medalla al 
Mundial en dobles mixtos
A principis d'aquest mes de juny es 
va celebrar, a la ciutat alemanya de 

Dusseldorf, el Campionat del Món 
de tennis taula i allà hi va ser pre-
sent la mataronina Gàlia Dvorak, 
entre els set jugadors seleccionats 
per la Federació Espanyola.

En categoria femenina la Gàlia 
Dvorak va superar l'alemanya Yuan 
Wuan, per 4-1, però a la segona ron-
da (1/32 de final) va perdre davant 
la txeca Dana Cechova per 2-4.

En la competició de dobles, 
formant parella amb Maria Xiao 
van guanyar la parella argentina 
Codina/ Kaizoji per 4-0 i després 
van perdre a setzens de final da-
vant les hongareses Madarasz/
Pergel per 2-4.

En la competició on la Gàlia va 
estar més a prop de les medalles 
va ser en dobles mixtes, una espe-
cialitat que serà olímpica a Tòquio 
2020. Formant parella amb Álvaro 
Robles van superar els egipcis El-
Beial/Helmy per 4-1, la parella de 
Hong Kong, Ho/Lee per 4-3, i una 
altra parella egípcia, Assar-Meshref 
per 4-1. A quarts de final, van per-
dre davant la parella de Xina Taipei, 
Chen-Cheng, per 4-0.

Gran actuació de Yordi Jason 
Ramos i de l'equip del CNM

En categoria masculina gran ac-
tuació de Yordi Jason Ramos que 
va arribar a semifinals perdent 
per 3-1 amb Joan Masip (L'Escala) 
que seria el campió, obtenint el 
bronze. Abans havia superat 
Adrià Fernàndez (Badalona), Martí 
Pelachs (Vilablareix) i Roger Blanco 
(Vilafranca).

Toni Prados va arribar a 1/4 de fi-
nal on va caure davant Oriol Monzó 

(Borges) que seria el subcampió. 
Xavier Peral i Sergi Grau van su-
perar la primera ronda i van caure 
a 1/8 de final.

I en dobles Xavier Peral /Yordi 
Jason Ramos i Toni Prados/Jordi 
Fradera van caure en quarts de 
final després d'haver superat la 
primera eliminatòria.

També gran actuació de l'equip 
del Centre amb Yordi Jason Ramos, 

Xavier Peral i Sergi Grau va acon-
seguir el tercer lloc superant el 
Borges B per 3-1. Abans, a semifi-
nals, havien perdut davant L'Escala 
per 2-3. A la prèvia van guanyar 
Falcons Sabadell, Lluïsos de Gràcia 
i Ripollet, tots tres partits per 3-0.

La Gàlia en competició. | RFETM
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el Esporttot VOLEI PL.-PATINATGE

El Vichy Catalan Tour 2017 
omple la Platja del Varador 

Espectacle d'èxit i públic a la Platja del Varador. | DANIEL FERRER

Naya-Mora en categoria 
masculina i Kliokmanaite-
Puri en la femenina van ser 
els guanyadors

El passat cap de setmana la Platja 
del Varador es va omplir de vòlei 
platja amb la disputa de la tercera 
prova del Campionat de Catalunya 
de Vòlei Platja del Vichy Catalan 
Volei Tour 2017. 

El Vichy Catalan Volei Tour va ser 
un nou èxit de participació, amb 
més de 60 parelles, 32 en categoria 
masculina i 29 en categoria feme-
nina, deixant un cop més parelles 
masculines al quadre Open FCVB. 
Com cada prova, dissabte es van 
jugar les prèvies, mentre diumen-
ge, els classificats, van lluitar per 

arribar a la gran final.
La parella formada per Javier 

Naya i Carles Mora van guanyar a 
la final a Sergi Arranz i Cesc Llenas, 
en un partit vibrant per la igualtat 
en el marcador que va portar el 
primer set fins al 26-24, mentre el 
segon es va tancar a 21-19. Sobre 
la sorra de la pista central, on es 
va disputar la final del campionat, 
es va poder veure en acció a tres 
jugadors que han format part de 
la selecció espanyola: Cesc Llenas, 
Sergi Arranz i Carles Mora.

Pel que fa al quadre femení, 
Erika Kliolmanaite i Kadri Puri 
van guanyar a la final a Virginia 
Fernández i Rebeca Carmona en 
dos sets: 21 – 15 i 21 – 17.

Trigo i Gil amb la medalla d'or. | CEDIDA

Trigo i Gil campio-
nes de Barcelona

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Cerdanyola del Vallès 
el Campionat de Barcelona de les 
categories Benjamí, Aleví i Infantil 
de patinatge artístic amb participa-
ció del Patinatge Artístic Mataró. 
A la categoria aleví Marina Trigo  
va aconseguir l’or, proclamant-se 
així Campiona de Barcelona.

Bianca Gil també va aconseguir 
la medalla d’or, en aquest cas en 
categoria benjamí, proclamant-se 
també Campiona de Barcelona.

Amb aquests resultats, quatre 
patinadores del PAM s’han classifi-
cat per al Campionat de Catalunya, 
que es disputarà a La Seu d’Urgell 
(Lleida) els pròxims 22 i 23 de juliol. 
Es tracta de Bianca Gil en categoria 
benjamí, Marina Trigo i Agustina 
Agüero en aleví i Lucia Navarro 
en infantil. 

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

(DARRERE DELS CINEMES)

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA
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www.eltotesport.com |  P. 10NATACIÓ SINCRO.

Gran actuació de l'AE Sincro 
Mataró al Campionat de Catalunya

Laura Garcia i Vanessa Ligos al podi júnior i el benjamí I amb l'or al coll. | CEDIDES

i Vanessa Ligos, també es van fer amb la 
medalla de plata en duet.
I finalment l'equip júnior va obtenir 
la medalla de plata amb una formació 
composta per Vanessa Ligos Viadé, Laura 
Garcia Gallemi, Bruna Busquets Fàbregas, 
Ona Turari Gisbert, Laura Cano Torres, Paula 
Albertuz Solà i Ivet Estrader Charques.

CATEGORIA INFANTIL:
En categoria infantil l'equip format per 
Paula Albertuz Solà, Ivet Estrader Charques, 
Ariadna Rico Ricis, Alba Picazo Morenilla, 
Aitana López Lavilla, Irina Ballo García, Ma-
galí Alarcón Ripoll, Ariana Rafaela Mataró 
Mota, Anna Curos, Nuria Revelles Martí, Irati 
Pérez Martínez, Laia Zarco Cuadros, Regina 
Casino Aroca.

CATEGORIA ALEVINA:
L'equip A va obtenir el 4t lloc, amb un equip 
format per Blanca Colominas Juanola, 
Helena Gallardo Reixach, Mireia Gonzalez 
Saguillo, Irina Mosquera Ruiz, Queralt Anson 
Ruiz, Daniel·la Pous Bonet, Gal·la Altarriba 
Aranda, Laia Fanlo Torremadé, Sara Reina 

Vilanova i Martina Revelles Martí, i l'equip 
B va obtenir el 10è lloc amb un equip 
format per Laura Aragonés Massot, Mariona 
Pecharroman Martínez, Aina Pidal Andreu, 
Laia Cabotí Mora, Laia Medina Muñoz, Carla 
Cervelló Solsona i Telma Serralvo López.

CATEGORIA BENJAMINA:
En la categoria benjamina, medalla d'or 
en nivell I amb l'equip format per Ona de 
la Plaza Jiménez, Isona Arrufat Soldevila, 
Emma Gallardo Reixach, Martina Rabadán 
Ramirez, Ona Borrell González i Abril 
Hernàndez Fàbregas.
En la categoria benjamina II van obtenir la 
medalla de bronze amb un equip format 
per Emma Alcàzar i Flores, Bianca Grossi, 
Lia Pidal, Andrea Miró Marmolejo, Maria 
Díaz Fernández, Nadia Ballo García, Jana 
Azemar Caparrós, Ivet Galán Vich i Lucia 
Garriga Funcasta.
I en la categoria benjamina III també van 
obtenir l'or amb un equip format per Maria 
Aguilar Lage, Maria Morón Padilla, Isabel 
Shuang Cui, Erica Bosch Maynou, Cèlia 
Forns Garcia, Carla Miró Marmolejo, Helena 
Guillem Villà, Claudia Rodríguez Cuenca i 
Debora Fraile Arrua
I a nivell individual Isabel Shuang Cui va 
obtenir plata en la modalitat de figures.

Ara les nedadores júniors, infantils 
i alevins, preparen ja els Campionats 
d'Espanya, possiblement la darrera 
competició que disputaran sota el 
nom d'Associació Esportiva Sincro 
Mataró, ja que com vam informar a 
partir del dia 1 de setembre la na-
tació sincronitzada serà una secció 
del Centre Natació Mataró.

Cal destacar les medalles d'or 
de Laura Garcia en solo júnior 
i per equips en benjamines 
nivells I i III

El passat cap de setmana es van 
disputar, a les Piscines Picornell 
de Barcelona, els Campionats de 
Catalunya de Natació Sincronitzada 
en les categories de base i l'AE 
Sincro Mataró va tenir una lluïda 
actuació pujant moltes vegades 
al podi.

Anem a veure l'actuació en les 
diferents categories, anant de més 
grans a més petites:

CATEGORIA JÚNIOR:
Cal destacar la medalla d'or aconseguida 
en solo de categoria júnior per Laura Gar-
cia, que va estar acompanyada en el podi 
per Vanessa Ligos, que va obtenir el bronze. 
Aquestes dues nedadores, Laura Garcia 

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

(DARRERE DELS CINEMES)

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA
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el Esporttot ATLETISME

9 podis en els Camp. de Catalunya 
infantils, alevins i benjamins

Sara Adjar a la dreta en una foto d'arxiu, junt amb Martí Sànchez. | GALLUÏSOS.CAT

El passat cap de setmana es va 
disputar a Castellar del Vallès el 
Campionat de Catalunya d'atletis-
me en les categories infantil, aleví 
i benjamí, amb una bona collita de 
medalles per a la representació 
mataronina, 6 per al GA Lluïsos i 
3 per al CA Laietània.

CATEGORIA INFANTIL
Dues medalles: Sara Adjar (GA Lluïsos)  es 
va proclamar campiona de Catalunya en 
1000 obstacles amb 3:19.78, entrant  més 
d'un segon per davant de la segona i per 
fer-se amb la 4a medalla de la seva carrera 
en un campionat català; Andrea Segovia 
(CAL) va quedar 2a en 80 m tanques amb 
13.32.
Van ser finalistes: Martí Sánchez (LL) 
també en 1000 obstacles va quedar 4t amb 

3:06.72, a només 7 centèsimes del podi; 
Miquel Larroy (CAL) va quedar 6è en perxa 
amb 2.50 m i Hermes Frías (CAL) 8è en 
llargada amb 4.36 m.

CATEGORIA ALEVÍ
Tres medalles en aquesta categoria: Nicola 
Rivolta (LL) va patir per ficar-se a la final 
dels 60 tanques per culpa d'una ensopega-
da, però a la final es va proclamar campió 
amb 10.24; Iván Molina (LL) va quedar sub-
campió en 2 km marxa amb 10:57.18 i Mathis 
Itchart (LL) es va fer amb la medalla de 
bronze en alçada amb 1'38, mateix registre 
que el segon.
Van ocupar posició de finalista, tots del 
GA Lluïsos: Max Ordoyo i Jan Fernàndez 5è 
i 7è en 2000 m amb 7:05.26 i 7:09.54, Pau 
Perona 6è en pes amb 7,32 i Nicola Rivolta 
8è en 600 m amb 1:52.82 i Ariadna Rovira 8a 
en alçada amb 1.18 m.

CATEGORIA BENJAMÍ
Quatre medalles en aquesta categoria: Pau-
la Lobato (LL) va quedar subcampiona amb 
1.13 m en salt d'alçada, Asier Hernández 
(LL) 2n en 1 km marxa amb 5:57.53, Martina 

Gàmez (CAL) 2a en 1 km marxa amb 5:52.66 
i Max Pérez (CAL) 3r en 60 m amb 9.52.
Van ser finalistes:  Carlota Colomer (LL) 4a 
en 1 km marxa amb 6:05.09, Leyre Lozano 
(LL) 5a amb 6:11.49, Guiu Coll (LL) 6è en 1 km 
marxa amb 6:06.38, Joel Garcia (LL) 4t en 
pilota amb 23'47, Ariadna Casas (CAL) 6a en 
pilota amb 19.61 m.

Bones marques laietanenques 
a les prèvies de cadets
A la fase classificatòria per al Campionat de 
Catalunya Cadet disputada a El Prat, Marina 
Martínez va batre, el seu rècord comarcal 
absolut de 1000 metres llisos amb 2:56.31. 
En la mateixa competició, Biel Tènias va 
igualar el rècord comarcal cadet de salt 
amb perxa d'Aleix Pi amb 4.50 m, superant 
la millor marca laietanenca en la categoria 
que tenia Gabriel Martínez (4.22).

Sara Dorda millor atleta cata-
lana júnior del 2016
El passat 8 de juny, a La Blume es 
va celebrar la Diada de l'atletisme 
català, i allà Sara Dorda Sans, de 
Mataró va rebre el premi a la millor 
atleta catalana 2016, en categoria 
júnior femení.

Ballesteros i Dorda a la selec-
ció catalana absoluta
Aquest proper cap de setmana se 
celebra el Campionat d'Espanya de 
federacions autonòmiques i amb la 
selecció catalana hi seran presents 
dues joves promeses, que encara 
no són sèniors, com són Martina 
Ballesteros (Laietània), que encara 
està en categoria júnior i corre-
rà en els 4x100 i Sara Dorda (AA 
Catalunya), que està en categoria 
promesa i que correrà els 4x400.

Dorda recollint premi, amb el seu entrenador Xavier Grau a l'esquerra. |  CEDIDA
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RESUMS 16-17: El Medicare 
System CHM baixa d'OK Lliga

Una de les notes tristes de la tem-
porada que s'acaba, pel que fa als 
esports d'equip, ha estat el descens 
de l'equip femení del CH Mataró. 
Després de tres temporades a l'OK 
Lliga, la màxima categoria estatal 
l'equip femení del Medicare Sytem 
CH Mataró ha perdut la categoria. 
En el debut la temporada 2014-
15 van acabar en 5è lloc amb 37 
punts, en la temporada 2015-16, 
també amb 37 punts van baixar al 
7è lloc, i aquesta temporada amb 
Albert Larrea, reemplaçant Oriol 
Feliu com entrenador, l'equip ha 
baixat fins a la 12a plaça amb no-
més 27 punts.

Veiem algunes de les estadísti-
ques que ens ha donat un campi-
onat dominat absolutament per 
l'equip de l'Hostelcur Gijón.

Classificació final: Gijón 69, Voltregà 58, 
Palau Plegamans 52, Bigues i Riells 43, Man-
lleu 42, Las Rozas 42, Vilanova 32, Sfèric 
Terrassa 31, Alcorcón 31, Liceo La Corunya 
31, Cerdanyola 29, MEDICARE SYSTEM CH 
MATARÓ 27, Rivas 23, Sant Cugat 7.

Classificació 1a volta: Gijón 35, Voltregà 
34, Palau Plegamans 32, Manlleu 25, Bigues 
i Riells 23, Las Rozas 19, Liceo La Corunya 
17,Sfèric Terrassa 16, Alcorcón 15, Vilanova 
13, Cerdanyola 13, Rivas 12, MEDICARE 
SYSTEM CH MATARÓ 8,  Sant Cugat 7.

Classificació 2a volta: Gijón 34, Voltregà 
24, Las Rozas 23, Palau Plegamans 20, 
Bigues i Riells 20, MEDICARE SYSTEM CH 
MATARÓ 19, Vilanova 19, Manlleu 17, Alcorcón 
16, Cerdanyola 16, Sfèric Terrassa 15, Liceo 
La Corunya 14, Rivas 11, Sant Cugat 0.

L'equip mataroní va començar 
fatal amb 5 derrotes seguides, i 
després entre el final de la primera 
i l'inici de la segona va encadenar 
vuit partits sense guanyar. La re-
acció final amb quatre victòries en 
els set darrers partits, que les ha 
portat a ser el 6è millor equip de 
la 2a volta, no ha estat suficient 
per salvar-se.

Partit camp propi: Gijón 35, Manlleu 29, 
Voltregà 28, Las Rozas 27, Palau Plegamans 
26, Bigues i Riells 24, Vilanova 24,  Alcorcón 
22, Cerdanyola 21, MEDICARE SYSTEM CH 
MATARÓ 20, Liceo La Corunya 15, Sfèric 
Terrassa 15,  Rivas 13,  Sant Cugat 6.
Partits camp contrari: Gijón 34, Voltregà 
30, Palau Plegamans 26, Bigues i Riells 19, 
Liceo La Corunya 16, Sfèric Terrassa 16, Las 
Rozas 15, Manlleu 13, Rivas 10, Alcorcón 9, 
Vilanova 8, Cerdanyola 8, MEDICARE SYSTEM 
CH MATARÓ 7,  Sant Cugat 1.

Balanç discret a camp propi de 
l'equip mataroní i més fluix fora 
de casa on només han guanyat 
dos partits, tot i que 5 de les der-
rotes han estat per un sol gol de 
diferència.

La plantilla del Medicare System Club Hoquei Mataró. | ARXIU

Gols marcats: Gijón 110, Voltregà 86, 
Palau Plegamans 80, Rivas 67, MEDICARE 
SYSTEM CH MATARÓ 62 , Manlleu 60, Sfèric 
Terrassa 55, Rivas 53, Las Rozas i Vilanova 
43, Alcorcón 40, Liceo i Cerdanyola 39; Sant 
Cugat 25.
Gols encaixats: Las Rozas 34, Voltregà 37, 
Gijón 38, Palau Plegamans i Alcorcón 40, 
Bigues i Riells 53, Manlleu 54, Cerdanyola 
55, Liceo 59, Vilanova 60, MEDICARE SYSTEM 
CH MATARÓ 68, Sfèric Terrassa 73, Rivas 82, 
Sant Cugat 109.

Sorprèn el fet que dos dels 
equips que han baixat, el CH Mataró 
i el Rivas, siguin el quart i el cinquè 
equip més golejadors. Està clar que 
ha pesat més la bona defensa per 
obtenir bona classificació final. De 
tota manera s'ha de dir que la dife-
rència de gols del Medicare System 
és millor que la de quatre equips 
que han quedat per sobre seu, i això 
indica que han perdut pocs partits 
per golejada. És més, han disputat 
la gran majoria de partits, plantant 
cara davant rivals molt complicats, 
però amb falta d’encert per acabar 
de sumar alguns punts més que 
haurien suposat la salvació.

Balanç del CH Mataró
La porteria l'han ocupat Ariadna 
Escalas i Èrika Arellano.
Les jugadores de pista han estat 
Xantal Piqué (3 gols), Ona Castellví 
(11), Carla Fontdeglòria (22 gols 
i 7a golejadora de la lliga),  Aina 
Florenza (19, 11a golejadora del cam-
pionat), Marta Soler (2), Júlia Canal 
(2), Anna Fontdeglòria (2), Joana 
Xicota (1), Laura Manzanares.
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Baywatch: Los vigilantes de la playa  12:00  16:00  20:25

Señor dame paciencia  

 12:00  12:15  16:00  18:20  20:25  22:30  00:35          

           [dv-dg., dc.]  19:15  21:15  23:15

La momia 16:40  18:00  19:00  20:20  22:00  22:40  00:20  00:55

  [En VOSE] 12:15        [En VOSE dt.]  22:40

Paris puede esperar 12:00  16:00  18:05  20:40  22:45  00:45

Capitán calzoncillos 12:00  16:00  19:10

 [En català] 12:15  16:05            [excepte dl.] 17:10          [dl.] 17:30

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar 

 12:00  16:30  18:10  20:00  22:00  00:35          

           [En VOSE] 12:15        [En VOSE dt.]  20:00

Déjame salir 12:15  16:00  18:10  20:20  22:50  01:00

Alien: covenant 22:35

El círculo 00:50

Guardianes de la galaxia. Vol.2 [dj.] 19:15

El bebé jefazo 15:50  17:55       [excepte dl.] 20:00

Norman, el hombre que lo conseguía todo 20:10  22:30

La promesa 21:55

La Cenerentola (òpera) [dt.] 19:15

El rapto en el serrallo (òpera) [dl.] 20:00

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

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

Lady MacBeth 18:00  20:00 (18 i 19 juny) 

Fuego en el mar (Documental) 20:00 (20 juny)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes        

Baywatch: Los vigilantes de la playa  

 16:00  18:15  19:30  20:15  22:30

Señor dame paciencia  16:15  18:15  20:30  22:30

Capitán calzoncillos 

 16:30  17:30  18:30  20:30       [dv., dl.-dj.] 18:15  20:15

La momia  16:00  18:15  19:30  20:30  21:45  22:40         

 [dv., dl.-dj.] 18:00  20:15  22:30

Pàtria [En català] 17:15  20:30        [dv., dl.-dj.] 20:15  

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar 

 16:00  18:00  20:15    22:40     [dv., dl.-dj.] 17:45  20:00  22:30

Déjame salir 22:40       [dv., dl.-dj.] 22:30

El caso Sloane 22:20       [dv., dl.-dj.] 22:15

El bebé jefazo  16:00

Norman, el hombre que lo conseguía todo 

 18:15  22:20        [dv., dl.-dj.] 17:45

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 Otger Cataló és un personatge 
que, segons explica la llegenda, va 
conquerir Catalunya als sarraïns. 
La història se situa al segle VIII, 
200 anys abans que el comte de 
Barcelona, Osona i Girona, Guifré 
el Pilós, assentés les bases del que 
avui es coneix com a Catalunya. La 
llegenda explica que del cognom 
de Cataló després se'n va derivar 
el mot que donaria nom al país. 

A partir d'aquesta llegenda, 
Charansonnet ha elaborat la 
pel·lícula 'Pàtria', un fi lm de ci-
nema èpic amb escenes d'amor, 

Boris Ruiz i Otger Cataló

desamor, cavalleresques i, fi ns i tot, 
una crema de bruixes. El mataro-
ní Boris Ruiz interpreta Climent 
de Vallcebre, l'home que relata la 
llegenda de l'origen de Catalunya.

El fi lm compta amb poc més 
de 250.000 euros, "una xifra que 
a Hollywood hagués ascendit 
fi ns als dos milions", va apun-
tar Charansonnet. 'Pàtria' és 
una coproducció Dejavú Films 
i Capaneida Films i que amb la 
col·laboració de les administraci-
ons locals i "molta imaginació" va 
poder tirar endavant. Pàtria no es 
pot veure de moment a Mataró.

  

Pregunta de la setmana
Com es diuen els dos 
personatges televisius que han 
fet famós Jordi Sánchez?

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

Resposta del núm. 1774
"Nil Guitart"

Guanyadors:
· Paqui Bermúdez García
· Nara Ytxart Magrassó

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

S'estrena 'Pàtria', el primer film èpic català 

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017

BAYWATCH

Els coneguts 'Vigilantes de la playa' tor-
nen amb una comèdia d'acció que narra 
la història d'un compromès socorrista 
i la seva discordança amb el nou mem-
bre de l'equip. Junts descobreixen una 
trama delictiva que amenaça la zona. 
Direcció: Seth Gordon
Intèrprets: Dwayne "The Rock" Jo-
hnson, Zac Efron, Alexandra Daddario
114min

ANIMAL DE COMPAÑÍA

Un thriller sobre segrestos i desaparicions, 
Animal de companyia relata una fosca història 
d'amor que examina què estaríem disposats a 
fer en nom de l'amor. Els dos protagonistes, en 
Seth i la Holly, són dues persones aïllades que 
tenen molt més en comú del que creuen.
Direcció: Carles Torrens
Intèrprets: Dominic Monaghan, Ksenia 
Solo, Jennette McCurdy
90min

CARTAS DE LA GUERRA

Basada en un llibre d'Antonio Lobo, la 
pel·lícula reuneix les cartes que un jove 
soldat va enviar a la seva muller durant 
la Guerra Colonial. El jove, metge i es-
criptor, va enviar els escrits des d'Angola 
entre els anys 1971 i 1973. 
Direcció: Ivo Ferreira
Intèrprets: Miguel Nunes, Margarida 
Vila-Nova, Ricardo Pereira,
105min

JÚLIA IST

Una estudiant d'arquitectura de 21 anys 
té el futur molt clar fins que decideix 
marxar d'Erasmus a Berlín. Allà, total-
ment sola i desorientada, s'adona que 
no es coneix bé a si mateixa i que no sap 
què vol fer.
Direcció: Elena Martín
Intèrprets: Elena Martín, Oriol Puig, 
Laura Weissmahr
90min

SEÑOR, DAME PACIENCIA

Una comèdia espanyola protagonitzada 
per un banquer conservador que es veu 
obligat a passar un cap de setmana amb 
els seus fills i les seves parelles: un ca-
talà molt culé, un hippy antisistema i la 
nova parella gai del seu fill petit.
Direcció: Álvaro Díaz Lorenzo
Intèrprets: Jordi Sánchez, Megan Mon-
taner,  Eduardo Casanova,
91min

PARÍS PUEDE ESPERAR

L'Anne, casada amb un exitós productor 
de cinema, es troba viatjant en cotxe 
amb un soci del seu marit. Dos dies 
d'aventures, bon menjar, humor i roman-
ticisme. El viatge desperta els sentits i 
nous desitjos a la protagonista.
Direcció: Eleanor Coppola
Intèrprets: Diane Lane, Alec Baldwin,  
Arnaud Viard
92min

EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

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

EL TOT MATAREL TOT MATAR
CADACADA

LESLES 24H 24H A A
A PROP TEU
A PROP TEU
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comprometre a estudiar la pos-
sibilitat de crear una xarxa d'horts 
urbans. El 2012, en una reunió amb 
l'AAVV del barri de Cerdanyola i 
altres entitats, es va acordar que si 
les entitats presentaven projectes 
d'horts urbans, l'Ajuntament les 
posaria en marxa. Van presentar 
els projectes però no es van posar 
en funcionament perquè, segons 
va afi rmar Núria Calpe durant el 
Ple de juny, l'AAVV volia desenvo-
lupar els horts “en un espai d'edi-
fi ci catalogat que ja estava llogat”, 
és a dir, que entraven en confl icte, 
va afi rmar.

El Pla de Buits
Núria Calpe va destacar que a fi nals 
d'aquest mes presentaran el Pla de 
Buits, que posarà a disposició de 
les entitats sense ànims de lucre 
l'accés als espais buits de la ciutat, 
els quals poden ser susceptibles 
de ser ocupats per algun projec-
te. Les entitats podran concursar 
per a crear no només horts, sinó 
projectes de caràcter divers. | Red.

  VoleMataró va presentar al Ple 
Municipal de juny una proposta 
de resolució per desenvolupar o 
impulsar horts urbans a la ciutat 
perquè, segons va destacar Montse 
Morón, “és una alternativa soste-
nible des del punt de vista econò-
mic, mediambiental i social”. La 
proposta destacava que aquestes 
iniciatives creen una estructura 
urbana més sostenible i recupe-
ren espais buits convertint-los en 
espais verds i sol·licitava al con-
sistori que al llarg d'aquest any 
faci actuacions per impulsar-los.

Tots els regidors del Ple Muni-
cipal de Mataró van donar suport a 
la iniciativa. Des de la CUP, Carme 
Polvillo va deixar clar que “no po-
dem permetre'ns tenir espais en 
desús que no sabem què fer-ne” i 
per aquest motiu van instar el go-
vern a posar dates per desenvolu-
par la proposta que, “a poder ser, 
siguin anteriors al 2022”.

La cronologia
L'any 2006, el consistori es va 

El Ple aprova dur a terme aquests horts, que serviran per 
recuperar espais buits convertint-los en espais verds

Volen apostar pels horts urbans 
a Mataró

 Què hi veus? Fixa-t'hi bé' és el 
títol del treball audiovisual realit-
zat pels infants de la classe dels 
Conills de P4 que va obtenir el pri-
mer premi a la categoria d'Educa-
ció infantil segon cicle i primària 
cicle inicial de la XIVa edició dels 
premis CAC. Els alumnes de l'Es-
cola Angeleta Ferrer de Mataró, 
tutoritzats per Helena Sandoval, 
van acudir a l'acte de recollida del 
premi al Cosmocaixa de Barcelona 
el passat 29 de maig.

L'acte va comptar amb la pre-
sència de la consellera de la pre-
sidència de la Generalitat, Neus 
Munté, el president del Consell 
Audiovisual de Catalunya, Roger 
Loppacher, entre altres persona-
litats. | Redacció

Són els nens de P4 de la 
classe dels Conills

Alumnes de 
l'Angeleta guanyen 
dels premis CAC

El Ple Municipal debatint la proposta

L'entrega de premis  Cedida 

 Daniel Ferrer L'entrega de premis  Cedida 

Ciutat núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Julián Canalejo ha obert 'La fábrica de cartuchos'

En total són 35.000 euros del pressupost municipal 
destinats a subvencionar els emprenedors que vul-
guin obrir un negoci i als propietaris dels locals que 
facilitin les condicions pels llogaters. Així doncs, els 
propietaris que s'adhereixin a la iniciativa veuran 
bonificat el 100% de l'import de l'IBI en els barris 
de Rocafonda, El Palau i Cerdanyola, i el 50% en la 
resta de locals de la ciutat durant els 3 primers anys 
de lloguer. Per la seva banda, els nous emprenedors 
es poden beneficiar de la iniciativa amb la gratuïtat 
o el 50% de descompte en les llicències ambientals 
i de comunicacions prèvies i pels controls posteriors 
a l'inici de l'activitat.

A més, tant propietaris com llogaters gaudiran de 
subvencions en l'ICIO i en la taxa per les llicències 
urbanístiques, un seguit de beneficis que pretenen 
diversificar l'oferta comercial dels barris, afavorir 
que els propietaris de locals entrin en una borsa de 
lloguer i possibilitar que persones a l'atur puguin 
obrir un negoci.

A 
lçar de nou les persianes dels lo-
cals buits que per un motiu o al-
tre van cessar la seva activitat, 
tornar a gaudir de l'activitat fre-

nètica del dia a dia i ser el centre de la vida 
del barri. 'Aixequem persianes' és un projecte 
impulsat per l'ajuntament que busca fomentar 
i revitalitzar els eixos comercials de la ciutat i, 
principalment, dels tres barris amb una situa-
ció comercial més pobra: Cerdanyola, el Palau i 
Rocafonda. No es tracta de provocar l'obertura 
de nous negocis, sinó de facilitar-ho perquè els 
emprenedors revitalitzin el comerç. Aquesta set-
mana descobrim la iniciativa que de moment ja 
compta amb l'obertura de 5 negocis i treballa 
per facilitar-ne més.

 Prou locals buits i
 en desúsREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Es posa en marxa el projecte 'Aixequem persianes' 
per a reactivar el comerç de proximitat i 
diversificar-ne l'oferta
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El projecte s'inspira en les experiències exitoses 
d'altres municipis com Vic, Tortosa o Castelldefels, 
a partir d'una iniciativa de la Generalitat que va 
començar cinc anys enrere. Tot i que l'Aixequem 
persianes de Mataró no està vinculat amb el de la 
Generalitat, el govern municipal s'ha inspirat en 
aquests projectes aplicant les mesures més potents 
en els barris més afectats per la crisi econòmica i 
amb un alt índex d'immigració, però sense oblidar la 
resta de la ciutat. Així, al mes de març del 2017 naixia 
Aixequem persianes a Mataró de la mà del Servei 
de Promoció de Ciutat i Comerç, dins la Direcció de 
Promoció Econòmica.

Diversos eixos garanteixen el funcionament del 
projecte. En primer lloc, els dos actors beneficiats 
del projecte són els llogaters o propietaris dels lo-
cals, que reben bonificacions per oferir el seu local 
sota el preu de mercat, i els emprenedors que vo-
len iniciar un negoci que també poden rebre ajuts 
i bonificacions. Per altra banda, les immobiliàries, 
l'Ajuntament i membres del Tecnocampus Mataró – 
Maresme, exerceixen d'intermediaris per a garantir 
el bon funcionament d'Aixequem persianes.

Quins són els requisits?

Participar-hi és fàcil, només cal omplir un formulari 
i presentar un pla d'empresa que garanteixi la via-
bilitat econòmica del negoci, però cal complir uns 
requisits pensats per enriquir el teixit comercial de 
la zona. D'aquesta manera, per exemple, si un em-
prenedor vol obrir una fruiteria en un carrer on ja 
n'hi ha, no rebrà l'ajut perquè, segons explica l'Eloi 
Sivilla, tècnic de l'àrea de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Mataró, no complementaria l'oferta 
comercial de la zona, un dels aspectes indispensa-
bles. “Volem evitar la fuga comercial”, és a dir, que 
els residents al barri hagin de sortir fora de la zona 
a comprar segons quins productes perquè “la idea 
és que ho trobin tot a prop de casa”, explica.

L'Albert Llop és propietari de dos locals situats al 
Pla d'En Boet, un dels quals ja ha estat llogat amb 
les bonificacions pertinents. En el seu cas, com a llo-
gater, va haver de situar el preu dels seus locals un 
25% per sota de la mitjana per a poder adherir-se 
al projecte. A més, en els 3 primers anys de lloguer 
no podrà augmentar el preu per sobre de la pujada 
de l'IPC. Té clar que un dels seus locals s'ha llogat 
amb molta rapidesa perquè “n'hem abaixat el preu” 
i actualment l'espai acull un outlet de maquinària 
d'hostaleria, un dels nous negocis beneficiats amb 
l'Aixequem persianes.

Tots els emprenedors o propietaris d'espais que 
impulsessin algun nou projecte a partir del gener del 
2017 poden encara presentar la sol·licitud per rebre 
les bonificacions d'Aixequem persianes si compleixen 
els requisits esmentats encara que el seu negoci ja 
faci mesos que està en funcionament.

Per a garantir la viabilitat

Gràcies a un acord de col·laboració amb el 
Tecnocampus Mataró – Maresme, els nous empre-
nedors poden rebre assessorament per presentar el 
pla d'empresa i justificar la viabilitat del local. Segons 
comenta en Julián Canalejo, un dels emprenedors 
que ja ha obert el seu propi negoci, el suport rebut 

Reportatge
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És una promoció 
molt bona tant per 
a l'emprenedor com 
pel llogater" 

El seu paper és el d'informar, tant a propietaris com a 
llogaters, de l'existència d'aquesta promoció perquè, 
segons explica Eva González, comercial de Finques 
Castellà, “molts propietaris s'hi podrien adherir però 
no la coneixen”. Considera que “és una promoció molt 
bona tant per a l'emprenedor com pel llogater” i des-
taca que “Mataró té molts locals buits” amb preus 
ben variats i que aquesta campanya pot ser molt útil 
per a animar als que es plantegen obrir un negoci.

Eloi Sivilla considera molt rellevant el paper de les 
immobiliàries com a intermediaris perquè “molts lo-
cals pertanyen a les finques i és l'única manera d'ac-
cedir-hi”, confessa. Tot i haver fet acords puntuals 
amb algunes, esperen comptar amb la col·laboració 
de més immobiliàries i crear una borsa de locals buits 
ben extensa i variada.

Bones perspectives pel projecte

L'Albert Llop, el propietari dels dos locals ja esmentats, 
considera que amb aquesta iniciativa “l'Ajuntament 
ha posat oli a l'engranatge de l'economia municipal” 
i destaca, des de la pròpia experiència, que és molt 
senzill adherir-se al projecte “per la bona predispo-
sició dels tècnics que el gestionen”.

En total, segons explica l'Eloi Sivilla, tècnic de 
Promoció Econòmica,  ja s'han adherit a la campa-
nya “més de 30 locals buits i ja s'han obert 5 nego-
cis dins la campanya”, unes xifres que esperen que 
continuïn en augment en els mesos que vénen. A 
més, destaca que estan treballant amb “una vintena 
d'emprenedors que estan cercant locals”. En defini-
tiva, una mesura nova a la capital del Maresme que 
de moment està oferint bons resultats. La intenció 
és clara: donar totes les facilitats possibles per a fo-
mentar el comerç a la ciutat, diversificar-ne l'oferta i 
evitar que els habitants de cada barri no gaudeixin de 
tots els comerços necessaris per al seu abastiment.

des del Tecnocampus és molt útil pels que desco-
neixen el procediment previ a l'obertura. Fa un mes 
i mig que va posar en funcionament un negoci de 
venda i recàrrega de cartutxos de tinta d'impresso-
ra anomenada 'La fábrica del cartucho' al barri de 
Cerdanyola. Des de la seva experiència, explica que 
“et posen en contacte amb un tutor que t'ajuda a 
fer el pla d'empresa, a negociar els crèdits amb el 
banc, et dóna recursos en les xarxes socials i inclús 
t'ajuda amb els tràmits municipals”.

El nou emprenedor opina que “un dels impedi-
ments més grans que té un nou comerciant quan 
vol iniciar un negoci són les taxes i les llicències” i 
que amb aquesta campanya s'ajuda a que els em-
prenedors “no s'ho pensin més i s'animin a iniciar 
empreses”. Resident a Cerdanyola de tota la vida, 
és conscient de la necessitat del barri de tenir un 
comerç de proximitat i de qualitat i creu que s'estan 
prenent mesures ideals per a fomentar-ho.

Crear una borsa de locals buits

Dues immobiliàries, Finques Castellà i BiG Immobles, 
han accedit a col·laborar amb l'Ajuntament de Mataró 
i els diversos implicats per a fomentar l'expansió 
i el coneixement de l'existència del projecte. Tot i 
això, moltes immobiliàries han rebutjat la possibili-
tat d'adherir-s'hi, probablement perquè no obtenen 
cap benefici dins el procés d'aquesta campanya.  
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Fan una crida a la participació
S'establiran tres grups d'estudi 
en els quals es dividiran aleatòri-
ament els voluntaris: el de cami-
nar activament, el d'entrenament 
cognitiu i el grup mixt, que realit-
zarà ambdós exercicis. Segons els 
investigadors, que fan una crida a 
la participació d'adults, els efectes 

de l'estudi seran 
molt benefi cio-
sos pels volun-
taris i no suposa 
cap risc per a la 
salut.

El treball d'in-
vestigació, que 
inicialment es-

tava situat a Santa Coloma de 
Gramenet i ara s'ha traslladat a 
Mataró, està coordinat per l’Institut 
Universitari de Recerca en Atenció 
Primària (IDIAP) Jordi Gol, l’Ins-
titut Català de la Salut, l’Institut 
Guttmann, l’Hospital Germans 
Trias i Pujol i la Universitat de 
Barcelona. 

L'estudi és fi nançat pel Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. | L.M.

 El Projecte Moviment, amb l'ob-
jectiu de determinar quins canvis 
positius es produeixen en el cervell 
quan s'entrenen el cos i la ment, 
busca adults de Mataró i rodalia 
que vulguin participar de mane-
ra voluntària en l'estudi. Amb les 
dades recopilades el projecte vol 
contribuir a la prevenció i millo-
ra del deteriora-
ment cognitiu, 
la demència i la 
qualitat de vida.
Els participants 
no han de fer es-
port de manera 
regular

Actualment es 
cerquen adults que no realitzin 
activitat física de manera regular 
i que estiguin sans. La intervenció 
per l'estudi dura 3 mesos i consis-
teix en un programa d’entrena-
ment físic i cognitiu de 5 sessions 
setmanals de 45 minuts que els 
participants poden realitzar pel 
seu compte o amb els investiga-
dors del projecte. La participació 
és voluntària i de caràcter gratuït.

És un estudi sobre els efectes beneficiosos de l'exercici 
físic que reuneix persones d'entre 50 i 70 anys 

El Projecte Moviment busca 
participants a Mataró i rodalia

  El Ple Municipal va aprovar l'ad-
hesió a la xarxa de municipis LGTBI 
de Catalunya, en una proposta 
que situa l'alcalde com a represen-
tant de la ciutat a la xarxa. Segons 
va exposar Joan Vinzo, regidor de 
Salut, la intenció és incorporar la 
visibilització del col·lectiu com una 
línia de treball de l'Ajuntament. 

La proposta va rebre tots els vots 
a favor excepte el de Mònica Lora, 
de Plataforma per Catalunya, que 
considera que "l'Ajuntament i al-
tres institucions, també la justícia, 
ja s'encarreguen d'aquesta tasca" 
i que, per tant, és insufi cient ad-
herir-se a la xarxa.

Iniciativa pionera
La primera xarxa LGTBI a l'estat
La Xarxa de Municipis LGTBI és 
una iniciativa pionera a l'estat es-
panyol que va ser creada el 2016 
des dels ajuntaments de Terrassa, 
Sabadell, Barberà del Vallès, 
Ripollet, Berga, Sant Quirze del 
Vallès, Santa Coloma de Gramenet 
i Cerdanyola del Vallès, amb el su-
port de la Diputació de Barcelona. 
El seu objectiu és que els pobles i 
ciutats es comprometin amb els 
drets de les persones lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals. | L.M.

S'adhereix a la xarxa de 
municipis, pionera

Mataró treballarà per 
la visibilització del 
col·lectiu LGTBI

3

La intervenció per l'estu-
di dura tres mesos i con-
sisteix en cinc sessions 
setmanals de 45 minuts

S'estudia els efectes beneficiosos de l'exercici

Festa LGTBI a Mataró  Cedida 

 Anna Aluart 
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Pintura a l'Ateneu,  dijous passat es va atorgar el 
7è Premi de Pintura Torres Garcia-Ciutat de Mataró. 
La guanyadora va ser Mònica Dixon amb l'obra "Two 
Scapes". L'exposició es pot visitar fi ns al 23 de juliol.

Space Invaders, el grup maresmenc va envair de 
ritmes jamaicans i reggae l'espai culinari Cafè del 
Mar per tal  d'engrescar el tercer aniversari del pro-
jecte cooperatiu.

Fira i Música, entre copa i un bon bacallà, actuació 
de l'Escola de Música del Liceu de Mataró a la zona 
gastronòmica i de bars al Parc Central. Van ser els 
últims dies per gaudir en família de la Fira.

Le Tangó, el duo de Buenos Aires, format per Gabriela 
Grabowski a la veu i Matías Spadaro a la guitarra, 
van oferir diumenge a l'Arc Cafè Cultural un bon 
repertori dels seus tangos argentins. 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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DES DE 29.900 €*

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km. 

 

*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en funció de la 
comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España, EFC, SAU segons condicions
contractuals, amb un import mínim a finançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta 
vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/05/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a 
més informació: landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
 

 

LAND MOTORS   Concessionari oficial Land Rover 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
landmotors.landrover.es

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

   
Quan acaba la carretera, comença la diversió. I els que 
saben d’aventura, saben que cal anar-hi preparat. Per 
això el Discovery Sport té la màxima puntuació en 
seguretat i 981 litres d’espai de càrrega, perquè volem 
que hi càpiga qualsevol aventura que puguis imaginar.

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 

Discovery_150x228_TOT MATARO_CAT_25-4-17.pdf   1   25/4/17   11:35
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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

La referència en esport outdoor a Mataró
A Esports Discovery podem preparar-hi la nostra escapada de vacances amb materials 
de les primeres marques

Empreses: Laia Mulà

 Esports Discovery és la marca 
de referència en material d'es-
port outdoor tant a l'hivern, 

especialitzats en esquí, com també 
ara a l'estiu, quan és la botiga de 
referència en outdoor i aventura. 
Situada al centre de Mataró, la bo-
tiga disposa de les millors marques 

i productes per a preparar els viat-
ges a qualsevol destinació: passar 
uns dies als Pirineus o als Alps, 
caminar pel Camino de Santiago, 
relaxar-se en creuers, passar uns 

AMB EMPENTA
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Esports Discovery és la botiga 
idònia per a 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 perfectament atès. Per 
oferir sempre la millor atenció, mantenen la possibilitat d'aprofi -
tar el servei personalitzat mitjanant cita prèvia durant els mesos 
d'estiu. De dilluns a divendres: 13:30-17h i 20:30-22h. Dissabtes: 
14-17h i 21-22h. Amb Esports Discovery tindràs al teu abast els 
productes de les millors marques esportives.

Un servei proper i 
personalitzat

dies de sol a la costa o per les grans 
ciutats, visitar l'exotisme dels sa-
faris o qualsevol altra destinació.

Primeres marques
Com que Esports Discovery és un 
punt de venda exclusiu a Mataró 
i la comarca, ofereix qualsevol 

producte de les marques Haglöfs, 
Protest y Sperry que el client pu-
gui requerir. 

En 48 hores
A més, si no disposa a la botiga al-
gun producte d'aquestes marques, 
en 48 hores poden disposar-ne, 
en funció de l'estoc disponible. 
Garantia de rapidesa.

Esports Discovery és al 
cor de Mataró, al costat 
de la Rambla: al Camí Ral 
la Mercè, 423 cantonada 
amb Carrer de Lepanto
Més informació a: 
esportsdiscovery.com
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El TecnoCampus forma en emprenedoria digital Daniel Ferrer

  El TecnoCampus organitza, del 
20 al 27 de juny, una sèrie de for-
macions gratuïtes que tenen com 
a objectiu proporcionar les eines 
necessàries a persones empre-
nedores amb una idea de nego-
ci focalitzada en l’entorn digital. 
Són sessions pensades per a nous 
empresaris i professionals amb tí-
tols ben eloqüents com ara "Com 
guanyar diners: Models de negoci 
a Internet” on s’abordaran qües-
tions com els models basats en la 
publicitat, en cobrar al venedor 

Formacions 
gratuïtes per a 
emprenedors 
digitals

El TecnoCampus organit-
za un conjunt de sessions 
encarades al nou entorn i a 
nous perfils d'empresaris i 
professionals

o al cobrador o altres models de 
negoci o "Com impulsar un mo-
del de negoci mitjançant una App 
Mòbil” sobre aquest tipus de noves 
plataformes.

Una altra formació anirà sobre 
"Com aconseguir clients amb la 
publicitat online: mitjans i mè-
todes efectius de promoció a baix 
cost” i tocarà el  màrqueting online, 

el SEO i el SEM, la publicitat a les 
xarxes socials o les conversions 
a partir de fi xar objectius, entre 
altres qüestions. 

L'última sessió serà “Mercats i 
models de negoci amb metodolo-
gia Canvas" sobre la proposta de 
valor del projecte mitjançant la 
metodologia del Business Model 
Canvas. | Redacció

amb Empenta
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Els alumnes dels Salesians, rebent el premi Cedida 

El va destacar amb un projecte per ajudar les persones 
amb Alzheimer

Els Salesians guanyen el premi 
mSchool amb una app

    Dues escoles del Maresme van 
rebre reconeixements durant l'en-
trega de premis mSchool que van 
tenir lloc a Barcelona el cap de 
setmana passat. Aquest és el cas 
del Col·legi Salesià Sant Antoni de 

Pàdua de Mataró i l'Escola El Cim 
de Teià. El certamen va premiar 
24 projectes tecnològics escolars 
d'entre tots els que s'han realitzat 
al llarg del curs en els 1.800 centres 
educatius que hi han participat.

Una App que vol ajudar les 
persones amb Alzheimer
Dins la temàtica de Comunitats 
Sostenibles amb el projecte 'Be 
Your Mind', el Col·legi Salesià de 
Mataró va guanyar el certamen 
amb una aplicació mòbil amb l'ob-
jectiu d'ajudar les persones amb 
Alzheimer i els seus familiars. A 
través de jocs interactius, geolo-
calització i possibilitat d'emetre 
trucades d'emergència, l'App va 
destacar entre les diverses pro-
postes. Un altre projecte de la ma-
teixa escola, una app de moda 
anomenada 'Byow', ha rebut un 
dels premis a millor presentació.

També El Cim, de Teià
Per la seva banda, l'Escola El Cim 
de Teià va ser premiada per un 
projecte emmarcat en la catego-
ria Scratch Challenge anomenat 
'Viatge interplanetari'. Mitjançant 
la programació lliure, el projecte 
desenvolupa històries interactives, 
jocs i animacions sota els temes 
dels viatges.| Redacció 
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COMPRA VENDA 

EMPRESA TÈXTIL. LIQUIDACIÓ roba 
nen/nena, estiu. Legging, samarre-
tes, vestits. 659.441.391 
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 par-
tir 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, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN A chi-
ca responsable. Centro Mataró. 
631.283.462 
ALQUILO HABITACIÓN 275€ 
655.683.603 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en 
lloguer per cotxe i moto. 60€/mes. 
658.288.863 

TREBALL

SE NECESITAN 2 ofi ciales de prime-
ra, para taller de confección, que 
sepan llevar máquina plana, over-
lok y recubridora. tel: 637.019.815. 
Puesto de trabajo en Granollers. 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639

TREBALL

ES PRECISA CUINER/A entre 35 i 45 
anys amb experiència enviar C. V. 
amb foto a personal@cococatering.
com Incorporació immediata 
CERRAJERÍA EN CABRERA precisa 
aprendiz entre 18-25 años con la 
ESO. Interesados tlf. 93.750.03.59 
Laura. 
BAR EN LLAVANERES precisa coci-
nera con experiencia demostrable 
para elaborar menús. Buena pre-
sencia, de 35 a 45 años. Interesadas 
635.831..206
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidar 
personas mayores. 631.459.073 
SEÑORA CUIDA SEÑORAS mayores. 
602.322.014
NOIA CATALANA CUIDA gent gran, 
neteja. Per hores. 603.680.839
CHICA BUSCA TRABAJO: ayudan-
te cocina, canguro. Referencias. 
698.663.322
CHICA CUIDA PERSONAS mayores, 
niños. Referencias. 635.123.583
BUSCO TRABAJO AYUDANTE cocina, 
limpieza. 632.313.421
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, lava-
platos. 632.895.431
LIMPIO POR HORAS. 631.412.882
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores. Experiencia. 654.916.981 
ME OFREZCO HORAS tardes pa-
ra cuidado mayores, limpieza. 
617.993.949

CLASSES

SI TENS PISCINA I vols que el teu 
nen aprengui a nedar aquests estiu. 
Truca’m 616.725.127 Tania 
PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç estiu, problemes 
aprenentatge, tècniques estudi. 
10€/h Antònia 693.484.186 

PROFESSIONALS

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
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, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
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 WhatsApp 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
SE HACEN TRABAJOS de aluminio, 
ventanas, persianas, mamparas, 
cerramientos etc, presupuesto sin 
compromiso. Tel. 647.654.085 
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza Excelentes 
acabados. 629.988.598 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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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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CONTACTES

ERÓTICA 23 AÑOS. 631.286.930 
NOELIA TÁNTRICO. 632.979.011 
LAURA  38 AÑOS. Buen cuerpo, ojos 
verdes, rubia. Particular. 611.212.507 
MATARÓ. LORENA 28. Sensible, gua-
pa, rubia. Recién llegada. Particular. 
698.359.037 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
688.253.126 
DONA MASAJISTA A Calella 
691.972.070 
JAVI 71 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
UNA JAPONESA Y DOS chinas nue-
vas. Masajes todo el cuerpo. 1h.-30€ 
y 1/2h.-20€. 688.159.279 
HOME SOL, 62 ANYS. Visc a Mataró. 
M’agradaria contactar amb noies 
d’entre 35 i 50 anys. Per fer-nos 
mutua companya i divertir-nos. Tinc 
recursos econòmics i m’agradaria 
compartir-los amb la noia adequada. 
Tl. 608.001.772 Ignasi. 
SARA, PARTICULAR. 631.287.774 
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 
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

Econòmics
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12 hores de Dia de la Música vora el mar
23 grups i formacions s'alternen a l'escenari del Passeig del Callao aquest dissabte per 
celebrar amb concerts aquesta cita anual que canvia d'ubicació i format

Música: Redacció

 Ja fa anys que Mataró celebra amb concerts al car-
rer el Dia de la Música però aquest 2017 la celebra-
ció, que s'escau aquest dissabte, canvia de format i 
s'acosta a la ubicació preferida per bona part de la 
població. Així, aquesta vegada els concerts no tindran 
la Plaça de Santa Anna o altres places cèntriques de 
context sinó que es faran vora el mar, amb la platja 
del Callao de teló de fons. Des de les onze del matí 
fins a les onze de la nit, fins a 23 grups de la ciutat i 
del Maresme tocaran ininterrompudament en dos 
escenaris situats al Passeig Marítim.

A la celebració que organitza la Casa de la Música 
de Mataró hi participaran diferents grups i conjunts 
instrumentals sota l’etiqueta “Km. 0”, procedents de 
Mataró i del Maresme, amb la voluntat de poder des-
cobrir nous talents, al costat de l’actuació de grups 
amb un cert recorregut.

D'escoles de música a grups reputats
Les escoles de música de la ciutat tindran un pes im-
portant en la celebració de la festa de la música amb 
l’actuació dels combos de l’Escola Imma Planas, de 

l’Escola de Música 3et i l’Escola de Música El Carreró. 
Fins a les 22.30 h, passaran pels dos escenaris del 
Passeig Marítim, a l’alçada de la platja del Callao, 
grups de diferent estil musical que van del reggae 
dels “Andana” fins al pop de “Zoom Musiqueta”, pas-
sant pel duo folk de “Sacco & Vanzetti”, el quartet de 
música brasilera “Maio de Salm”, l’estil mashup dels 
“MashRoom” o el rock dels maresmencs “A Cámara 
Lenta”, entre d’altres.  

La festa està organitzada 
per la Casa de la Música de Mataró, un projecte com-
partit de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró, Visualsonora i la Generalitat de Catalunya, 
i coincidirà en espai amb la Festa al Port, que oferirà 
activitats diverses sota la temàtica marinera.

La mataronina Lorien, 
cada cop més popu-
lar, serà un dels con-
certs més esperats

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

El Dia de la Música 
abraça des de les 
formacions d'esco-
les a grups com els 
JARPS
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Sense revetlla popular de Sant Joan 
La ciutat deixa la nit més celebrada de l'any en mans de les festes de Peramàs i el Carrer de 
Sant Joan quan havia arribat a congregar 15.000 persones a la platja

Festes: Cugat Comas

 En una dècada, Mataró ha deixat 
de congregar més de 15.000 per-
sones a la revetlla popular de Sant 
Joan que donava inici al Cruïlla 
de Cultures per tornar-se a que-
dar sense una alternativa de ciu-
tat popular per a la nit del 23 de 
juny. A dues setmanes de la festa 
del solstici d'estiu, els mataronins 
que busquin una alternativa a les 
guinguetes del Passeig Marítim 
o els locals del Polígon hauran 
d'agafar transport públic o privat 
per anar a revetlles importants 
del Maresme com la de Vilassar 
de Mar, Arenys de Mar o Canet. 

Sí que estan programades les 
festes pròpies i tradicionals de 
Peramàs-Esmandies i el Carrer 
de Sant Joan. Són dues festes de 
tradició que compten amb revet-
lla, amb grups de música propis 
i seran el reducte festiu d'una nit 
que passa per ser, juntament amb 
Cap d'Any, de les més celebrades 
del calendari.

El Cruïlla més popular
La revetlla de Sant Joan va ser, du-
rant els cinc anys que Mataró va 

organitzar el festival Cruïlla de 
Cultures, la gran festa popular que 
suposava l'inici d'aquest esde-
veniment. El Cruïlla programava 
concerts i sessió de discjòqueis a 
la zona de la platja del Varador més 
propera al Port. La festa va anar 
agafant anomenada i sobretot en-
vergadura pel que fa a assistència, 
arribant a reunir 15.000 persones 
segons l'organització. Tanta és la 
importància que del 2005 al 2009 
va agafar la revetlla de Sant Joan a 
la platja –amb molta assistència 
de gent de fora, un autèntic vector 
de promoció de ciutat– que des-
prés de la fi  sobtada de l'esdeve-
niment, l'Ajuntament va buscar 
un operador que garantís que la 
cita seguís. I així va ser.

El Sant Joan del 2010 va tenir 
una festa en el mateix espai orga-
nitzada per la discoteca Manaus 
Manaus. Va ser una edició també 
nombrosa però el local no en va 
fer una bona valoració, sobretot 
econòmica. Des de llavors no hi 
ha hagut una gran revetlla popular 
al front de mar.

Després de dos Sant Joans 
sense alternativa popular  i amb 
les diferents guinguetes atraient 

Una de les darreres revetlles populars de Sant Joan Daniel Ferrer

centenars de persones a les seves 
respectives festes, El Públic va re-
cuperar la fi gura de la revetlla po-
pular, reivindicant l'herència de la 
del Cruïlla des del primer moment, 
els anys 2012 i 2013. L'espai cultu-
ral va programar concerts i música 
durant dos anys, dels quals va ren-
dir comptes en públic. Van ser dues 
revetlles amb menys assistència, 
lògicament, que les de la platja i 
que acabaven a mitjanit quan la 
més curta de l'any acostuma a ser 
una nit que tendeix a allargar-se. 

L'Escorxador també plega
Els darrers tres anys la zona de l'Es-
corxador ha pres l'alternativa, però 
aquest 2017 no tindrà continuïtat. 
Amb implicació de l'Associació de 
Veïns, la colla castellera Capgrossos 
de Mataró i l'Associació Ralet s'hi 
van fer tres edicions de la volgu-
da revetlla popular, tant dins els 
Jardins de l'Escorxador com a la 
zona de Can Gassol, a la part alta 
del carrer d'Enric Prat de la Riba.

L'assistència no va repuntar del 
tot i l'ombra allargada de les revet-
lles de fa deu anys, amb milers de 
persones, es farà encara més evi-
dent aquest any.
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La personalitat explosiva-bloque-
jada acumula i aguanta, al final 
explota. I explota a vegades per 
un detall mínim. I es constata una 
reacció desproporcionada que és 
la que crida l'atenció. No sem-
pre va acompanyada la reacció 
de sentiments de culpa o vergo-
nya. I són persones d'aparença 
tranquil·la i afable. A vegades, són 
exigents. Quantes vegades es fa mal 
a la mà per haver donat un cop de 
puny a la porta o paret per tal de 
no fer-ho als altres. I justifiquen 
les seves accions. Les relacions 
amb els altres són canviants, hi ha 

Apunts
psicològics

conflictes i després d'haver explo-
tat, se'n van: la fugida. Es pot dir 
que necessiten emocionalment 
els altres i no saben com fer-ho. La 
dificultat de reconèixer les seves 
necessitats emocionals i afectives 
fa que no demanin ajut. La refle-
xió és un mitjà que si accepta, el 
pot millorar.

La personalitat esquizoide es 
mou en un món més aviat màgic i 
acompanyades a vegades de pen-
saments de persecució. La relació 
interpersonal no és massa fluida. 
Aquesta personalitat s'adona que 

les dificultats estan en el seu in-
terior. Té capacitat de demanar 
ajuda però ho farà per altres mo-
tius. L'aïllament no el percep tan 
clar com ho fa el fòbic. Per això 
es protegeix de les intromissions 
dels altres. I és molt hipervigilant 
de l'entorn. Certament, precisen 
d'una ajuda, d'acceptació, guanyar 
confiança i seguretat en ells ma-
teixos. No són personalitats fàcils 
en resoldre les seves dificultats.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Personalitat Explosiva-Bloquejada i Esquizoide (4/6)
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Foto de família dels participants  Daniel Ferrer 

Mónica Dixon guanya el Torres García 
L'Ateneu Fundació Iluro acull l'exposició amb les 40 obres finalistes de la 7a edició del 
certamen biennal, el més important de la ciutat 

Art: Laia Mulà

   'Two Scapes' va ser proclama-
da com a l'obra guanyadora del 
7è Premi Torres García-Ciutat de 
Mataró, una creació de l'artista 
nord-americana Mónica Dixon. 
El certamen, amb 9.000 euros de 
dotació econòmica pel primer 
classifi cat, va rebre un total de 
346 propostes batent el rècord 
de participació. També van ser 
premiades quatre obres fi nalis-
tes i una selecció de les quaranta 
millors propostes s'exposaran a 
l'Ateneu Fundació Iluro fi ns al dia 
23 de juliol.

El premi és de caràcter bien-
nal i està organitzat per l'Associ-
ació Sant Lluc per l'Art Mataró, 
amb el suport de l'Ajuntament, 
el Tecnocampus, el Consorci 
Museu d'Art Contemporani de 
Mataró, la Fundació Iluro i altres 
patrocinadors.

Els finalistes
Les quatre obres fi nalistes d'aques-
ta edició són 'Conjugant amb 
cordes III' de Jo Milne, 'Playa 
de Levante' de Gonzalo Sicre 
Maqueda, a més de les obres 

de José Ángel Sintes i Manu vb 
Tintoré.

Un 50% de catalans
El premi està obert a artistes que 
resideixen a l'Estat espanyol i en-
guany va comptar amb un 50% de 

participació d'artistes catalans. La 
resta de treballs procedien majo-
ritàriament de Madrid, València, 
Castella, Galícia i el País Basc. La 
guanyadora d'aquesta edició, tot 
i ser nascuda als Estats Units, re-
sideix a Astúries.

També un catàleg amb 
fotografies
S'editarà un catàleg amb les fo-
tografi es de les obres fi nalistes, 
així com la composició del jurat, 
l'acta del veredicte i una valora-
ció del premi a càrrec d'un dels 
membres del jurat.

7

És la setena edició 
d'aquest premi, les obres 
guanyadores del qual es 
poden veure al TCM

Mònica Dixon, guanyadora del Premi Pintura Torres García-Ciutat de Mataró Daniel Ferrer
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Pots trobar-te amb ganes de canviar 

de casa, o com a mínim de redecorar 

la que ja tens. Aquests canvis tenen 

molt a veure amb necessitats emo-

cionals que mantens ocultes.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Enfocat en qüestions, probablement 

professionals, i potser en detriment 

del contacte familiar. Són cicles i si 

és un bon moment professional, cer-

tament caldrà aprofitar-lo.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Hi ha coses que no exterioritzes per 

por a mostrar-te fràgil, però potser 

t'aniria bé trobar amb qui poder ex-

pressar-te. A la feina hi ha algú amb 

qui has fet bona amistat.

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

Ja has vist que callar no és sempre 

el millor i que et cal expressar el que 

sents. Només cal fer-ho de manera 

serena, i d'això tu en saps. És qüestió 

de perdre la por.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Mantens l'esperança que algunes con-

verses amb la família serveixin per 

resoldre assumptes pendents. Tens 

objectius materials que vols complir, 

i estàs estructurant-los.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Pel que resta d'any, els assumptes 

sentimentals passen per un període 

una mica restrictiu. Pot ser pel teu 

bé, de ben segur que aquest temps 

és de gran aprenentatge.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

En aquest període, t'expresses de 

manera especial o poètica. Estàs ins-

pirat, recuperes la il·lusió i veus la 

part meravellosa de la vida. L'amor 

dels teus et fa feliç.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

L'etapa personal que vas iniciar fa sis 

anys va arribant a una fase de culmi-

nació. Has tingut temps d'alliberar-te 

del que creies fals o que dificultava 

la teva evolució.

Bessons (21/5 al 21/6)

Conciliar la part mental i l'emocio-

nal pot resultar-te una mica esgota-

dor si primerament no ho acceptes. 

Ambdues resten dins teu. Deixa que 

tot tingui el seu paper i espai.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

És moment de recollir alguns fruits. 

Sembla que el vent bufa a favor i 

pots mantenir un ritme de vida rao-

nable, que et permet estalviar però 

no t'oblidis de compartir.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Segueixes en un temps de resistèn-

cia i de certes tensions per a poder 

tirar endavant els teus objectius. La 

part positiva és la teva actitud, que 

és cada cop més valenta.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pot ser que estiguis confós amb un 

tema familiar i la subjectivitat et jugui 

una mala passada. Aviat tornaràs a 

tenir temps per qüestions professi-

onals que havies aparcat.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Futbol sala solidari a l'Eusebi Millàn
El Club de Futbol Sala Ciutat de Mataró organitza el segon torneig escolar de futbol 
sala base per a infants d'entre 5 i 12 anys

Solidaritat: Redacció

 El futbol sala serà el protago-
nista de la pròxima activitat del 
'Mou-te amb cor' que de moment 
ja compta amb més de 200 ins-
crits distribuïts en tres categori-
es: Prebenjamí, benjamí i aleví. 
El segon torneig escolar de fut-
bol sala base tindrà lloc el dia 17 
de juny al Poliesportiu Municipal 
Eusebi Millàn. Organitzat per Club 
de Futbol Sala Ciutat Mataró, l'es-
deveniment és una de la vinte-
na d'activitats esportives dins el 
'Mou-te amb cor', una iniciativa 
a Mataró que promou l'esport i la 
solidaritat. A partir de les 9 h del 
matí, començarà la competició 
entre els diferents equips alternant 

la pista coberta i la pista exterior 
del pavelló. Les fi nals de cada ca-
tegoria seran a la tarda.

La fi nalitat del torneig és clara: 
potenciar l'esport a Mataró. Per 
aquesta causa, el club s'encarrega 
de totes les tasques organitzati-
ves i assumeix totes les despeses 
que comporta. A més, també ha 
destinat esforços a cercar patro-
cinadors i col·laboradors pel bon 
funcionament del torneig.

Per a participar en el torneig 
són les escoles les encarregades 
d'inscriure els seus equips, a tra-
vés de l'Ajuntament. La condició, 
però, és que els nens i nenes que 
participin de la competició hagin 
jugat enguany a la lliga escolar de 
futbol sala o de multi-esports i que, 

per tant, tinguin llicència amb el 
Consell Escolar del centre.

Ja hi ha més de 20 equips 
inscrits

Segons explica Carles Domingo, 
del Club de Futbol Sala Ciutat 
Mataró, ja compten amb un total 
de 20 equips inscrits, que sumen 
més de 200 infants. Aquesta xi-
fra supera el total de la prime-
ra edició, formada per 15 equips 
de nens i nenes. Segons explica, 
l'edició de l'any passat “va ser un 
gran èxit perquè els nens ho vi-
vien amb molta il·lusió i amb un 
ambient molt animat” i aquest 
any esperen omplir encara més 
el pavelló d'infants i de moltes 
ganes de jugar.

Torneig escolar de futbol sala base  
Memorial Antonio Martínez
Dia: 17 de juny
A benefi ci de: Banc de sang
Lloc: Poliesportiu Municipal Eusebi Millàn
Organitza: Club de Futbol Sala Ciutat Mataró.
Següent cita Mou-te amb cor: Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple (8 i 9 de juliol)

La fitxa

CiutatCiutat núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

  La Llar d’Infants Anca és co-
neguda per ser l’única a Mataró 
que treballa amb anglès en tot el 
període de 0 a 3 anys. No és però, 
aquesta, la única divisa de l'esco-
la sinó que també fa una aposta 
decidida per la màxima transpa-
rència de manera que les mares 
i pares poden accedir a l'escola 
amb la seva targeta electrònica 
quan ho desitigin. Quan vulguin. 
De forma exclusiva. D'aquesta ma-
nera els pares tenen la màxima 
tranquil·litat  i la potestat de veure 
en tot moment el que estan fent 
els seus fi lls.

No només això, a Anca també pro-
grama periòdicament diferents 
jornades de portes obertes perquè 
mares i pares vegin de primera 
mà el funcionament d'un cen-
tre amb 13 anys d’experiència en 
la docència per a infants en edat 
preescolar. D'aquesta manera, els 
pares podran comprovar el  pro-
grama d’aprenentatge persona-
litzat a cada infant, molt familiar, 
que prioritza un bon domini de 
la llengua anglesa. D’aquesta llar 
d’infants els alumnes en surten 
perfectament preparats per a una 
educació trilingüe.

Màxima transparència
en el dia a dia de 
l'escola bressol

Publicitat
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bastir amb seguretat. Abans, els de 
la camisa blava ja havien fet una 
bona torre de 8 i van tancar amb el 
4 de 8, abans de fer un super-vano 
de 5 a la ronda fi nal d'espadats.

Al seu costat, els Minyons de 
Terrassa van brillar també amb el 3 
de 9, 5 de 8, la torre de 8 i el pilar de 
7. Els Castellers de Berga es van lluir 
amb la torre de 7 i els Bordegassos 
de Vilanova amb el 4 de 8.

Cornellà, la propera cita
Després de repetir durant dues 
setmanes la mateixa actuació, els 
Capgrossos voldrien estrenar algu-
na construcció aquest diumenge. 
Els blaus seran a Cornellà, a la Festa 
Major de Corpus, en companyia de 
la colla local i els Minyons.  | Red.

  La Plaça de Sant Pere de Berga 
acull cada any per Corpus la cè-
lebre Patum, una festa declarada 
Patrimoni de la Humanitat. Abans 
que les famoses comparses siguin 
protagonistes, però, el mateix espai 
va ser testimoni de la diada caste-
llera dels Quatre Fuets, inclosa dins 
el programa de la mateixa festa. Hi 
van ser convidats els Capgrossos 
de Mataró que set dies després de 
celebrar el 21è Aniversari en plaça 
pròpia, van portar a més de cent 
quilòmetres de casa el mateix re-
gistre de castells.

El 3 de 9 amb folre va ser, en se-
gona ronda, el castell més impor-
tant de la jornada pels de Mataró. 
Menys còmode que el de la set-
mana anterior, el 3 es va tornar a 

Els Capgrossos repeteixen la seva millor diada de l'any a 
la famosa Plaça de Sant Pere

La Patum de Berga veu el 
segon 3 de 9 de l'any

 Peramàs-Esmandies entra, a 
partir d'aquest divendres, en la 
seva setmana més esperada. El 
concert de The Ohio Big Band a 
Les Esmandies i la cloenda dels 
tallers veïnals seran el preludi del 
primer gran dia de la celebració, 
dissabte 17. Hi haurà cinema fa-
miliar al matí i a la tarda tots els 
ingredients típics amb plantada i 
cercavila de gegants, concert de 
música tradicional amb pregó de 
les festes a la mitja part, orxata-
da i cantada d'havaneres amb el 
grup Mar Brava. La Plaça d'Occi-
tània i el pati de l'edifi ci de Les 
Esmandies acolliran la majoria 
d'actes. El veí Enric Castells serà 
l'encarregat del pregó i òbviament 
hi haurà rom cremat per acompa-
nyar les havaneres.

Dissabte els més matiners tin-
dran cita amb la Marxa a Peu que 
arriba a l'onzena edició. Tai-txí, 
Aikido o Swing seran les altres ac-
tivitats de matí, abans que l'arros-
sada sigui el gran acte, el dinar 
veïnal de tot el barri. A la tarda, 
les perruqueries del barri propi-
ciaran una espectacular desfi lada 
de pentinats.

En espera de la revetlla de Sant 
Joan de divendres vinent, de di-
lluns a dijous seguiran les activitats 
per a tots els públics. | Red.

Gegants, havaneres o 
l'arrossada, les grans cites

Peramàs comença 
una setmana de festa 
del barri

2

Després de dos 3 de 9 
en dues setmanes, els 
blaus treballen per am-
pliar gamma de castells

1

Era la primera vegada 
que els Capgrossos actu-
aven a Berga, en la diada 
en el marc de la Patum

El 3 de 9 dels Capgrossos a la Plaça de Sant Pere de Berga

Festes a Peramàs

 Capgrossos 

 Arxiu 
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Moisès Maicas mor als 52 anys 
El mataroní era un dels directors teatrals més coneguts de l'escena actual catalana, amb 
predilecció per autors contemporanis en circuits alternatius

Teatre: Redacció

 El món del teatre de Catalunya 
plora la mort, dimarts passat, als 52 
anys, de Moisès Maicas. El mataro-
ní és un dels directors teatrals més 
coneguts i polivalents, molt vin-
culat a la ciutat. Era fi ll del també 
director teatral i membre de Sala 
Cabanyes Carles Maicas, ha treba-
llat amb la productora local Factea 
i un dels seus últims grans èxits va 
ser Shaking Shakespeare, amb un 
equip molt local en el que desta-
cava Josep Fadó i els The Hanfris 
Quartet. Un dels seus espectacles 
més guardonats va ser 'Psicosi de 
les 4.48', un monòleg de Sarah 
Kane que li va valer el premi BBVA 
de teatre l'any passat.

Ha dirigit en nombrosos pro-
grames 'Fet a Mataró' i les seves 
obres s'han vist en diferents sales 
i festivals teatrals de tot el país. 
Desenes d'actors han treballat amb 

el director mataroní, que estava 
enllestint el seu proper muntatge 
per aquest estiu.

Innovador i alternatiu
Maicas havia liderat diferents 
muntatges dins el programa 
'Fet a Mataró' i s'havia acostat 
a Shakespeare des de vessants 
innovadores com el hip hop a 
'Dreamin & rappin'. També ha 
dirigit 'El Gran Inquisidor' de 

Dostoievski, 'Carta als actors' de 
Valère Novarina, 'Senzillament 
complicant' de Tomas Bemhard, 
'Àlies Gospodin', de Philipp Löhle, 
'La Fira de l'amor' sobre textos 
de Bertol Brecht o 'Peggy Pickit 
veu la cara de Déu' de Roland 
Schimmelpfening. També havia 
establert una gran relació amb el 
dramaturg també mataroní Toni 
Cabré, de qui va dirigir diferents 
obres.

.

El director teatral Moisès Maicas, en una imatge d'arxiu Arxiur

CulturaCultura núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017

Tant l'Alcalde com el regidor de Cultura de l'Ajuntament van 
voler expressar públicament el condol per la mort de Moisès 
Maicas. David Bote va assegurar que "és una pèrdua important, 
patrimoni de la ciutat" i respecte a un possible homenatge de 
ciutat, el va remetre "a quan passi el moment del dol i sempre 
d'acord amb la família". Per a Quim Fernàndez "són moments 
de tristor per a la família del teatre i de la cultura a Mataró i a tot 
el país. Era una persona que es feia estimar, plena de projectes".

"Patrimoni de Mataró"
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Poesia, música, dansa i teatre al Camí de Santes 
L’associació Ralet programa quatre vespres de diumenge seguits a la Plaça de Can Xam-
mar, entre el 25 de juny i el 16 de juliol

Cultura: Cugat Comas

  La Plaça de Can Xammar, al ro-
vell de l’ou del Centre de Mataró, 
es tornarà a convertir en epicentre 
cultural durant quatre diumenges 
d’estiu, els que separen Sant Joan 
de la Festa Major de Les Santes. 
L’associació Ralet hi torna a pro-
gramar el ‘Camí de Santes’, un ci-
cle que toca diferents tecles pel 
que fa a programació, amb músi-
ca, poesia, dansa i teatre. Tot ben 
amenitzat, quan ja s’ha amagat 
el sol i es pot sopar prenent “pin-
xos” especials cada dia a més de 
matar la set.

El Camí de Santes omple de 
programació, doncs, els caps de 
setmana previs a la gran cita i en 
l’edició d’aquest 2017 ja s'ha en-
llestit una programació de nivell en 

la qual destaca el concert inaugu-
ral, amb l’osonenc Guillem Roma

L’aposta per artistes locals torna 
a ser una altra de les divises distin-
tives d’aquesta iniciativa en què el 
públic ha estat fi del als tastets de 

4

La programació abraça 
quatre diumenges, 
entre Sant Joan i la 
Festa Major

Una de les cites del Camí de Santes de l'any passat a la Plaça de Can Xammar Daniel Ferrer

Guillem Roma. 25 de juny
Músic osonenc amb influències llatinoamericanes, ritmes bal-
cànics i mediterranis. Presentarà el seu nou treball Connexions.

Aina Torres. 2 de juliol.
Recital d’aquesta jove poeta, escriptora i periodista que ha publicat 
el poemari Dos hiverns i un incendi. Seguidament, el cicle s’inicia 
al món del teatre, amb petites peces teatrals del planter mataroní.

Joan Català. 9 de juliol
Espectacle de dansa especial de Joan Català, que representarà 
‘Pelat’. Català és resident a Mataró des de fa molts anys.

A continuació, espectacle poètic-musical 'Todavía el agua', basat 
en el poemari que acaba de publicar Danilo Facelli 'Soñando 
con'. Aquest anirà acompanyat del músic i compositor Joan Cot 
(vibràfon) i un guitarrista sorpresa.

Roger Giménez Trio. 16 de juliol.
Roger Giménez és compositor, toca el piano i el Fender Rhodes, 
juntament amb en Jordi Blanes al baix elèctric i l’Andreu Moreno 
a la bateria. Oferiran un bon concert de jazz combinat amb altres 
estils musicals.

La programació

diferents disciplines que s’oferei-
xen a la plaça. Tots els espectacles 
començaran a les 21h i tindran una 
durada aproximada d’una hora. Es 
podrà sopar i prendre una copa 
a la mateixa plaça fi ns a les 23h.

CulturaCultura núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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L'Alcalde David Bote, en una roda de premsa aquesta setmana D. Ferrer 

  L'Alcalde de Mataró David 
Bote va remetre el passat dia 7 
una declaració al Secretari de 
l'Ajuntament en el qual informa-
va que un tiet seu havia intercedit 

per l'obertura de macroprostí-
buls a la ciutat. Dimecres es va 
fer pública aquesta declaració 
de l'Alcalde en la qual vol deixar 
clara la seva oposició a aquest 

Un tiet de Bote té interessos en 
l'obertura dels macroprostíbuls 

tipus d'establiments i el com-
promís per evitar l'obertura dels 
dos bordells que el 2010 van sol-
licitar la llicència corresponent.

Bote comunica al Secretari que 
"el meu oncle senyor BPS té in-
teressos en aquest negoci, que 
no conec l'abast de la seva im-
plicació. Són els seus interessos 
particulars, a mi no m'afecten, 
els deploro i no els comparteixo".

En contra per principis
En aquesta declaració, l'Alcalde 
es reitera contra la prostitució 
"per principis morals i polítics hi 
estic en contra, penso que és un 
negoci que va contra la llibertat 
i la dignitat de les dones" i asse-
vera que "treballaré fi ns on em 
permeti la llei per impedir que 
aquests establiments s'instal·lin 
a la ciutat". En aquest extrem 
determina que la situació del 
seu oncle "no afectarà de cap de 
les maneres" el seu treball con-
tra la instal·lació dels bordells.| 
Redacció

L'Alcalde ho comunica al Secretari i que treballarà 
contra la instal·lació dels bordells

CiutatCiutat núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Dues jornades de Dia de la Música
Argentona s'omple de concerts de diferents estils a les places del centre després que 
durant la setmana s'hagin fet tallers 

Cultura: Redacció

  Un any més Argentona surt al 
carrer per commemorar el cap 
de setmana del 17 i 18 de juny el 
Dia Internacional de la Música. 
Diverses entitats i formacions lo-
cals participaran acostant la seva 

música i activitats a diversos racons 
i espais de la vila. 

La setmana de fet ja porta la mú-
sica a les venes des de bon inici, 
ja que va arrencar amb unes pro-
postes impulsades des del Casal de 
joves, amb un taller de percussió 
i un de cant per dimarts i dijous. 

Serà però durant el cap de set-
mana que la celebració anirà a 
més.  A més, durant el cap de 
setmana de commemoració del 
Dia Internacional de la Música, 
Argentona Es Mou organitza una 
nova edició dels "Aparadors al car-
rer" i hi haurà diversos food trucks.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Ref. 2596: Zona Cerdanyola norte: Todo 
reformado y con vistas al mar. 3 hab. do-
bles, amplio salón comedor, cocina office 
indep. 10m2, galería, 1 baño, calefac. Zona 
tranquila y bien comunicada. 120.000€

ÁTICO CON ASCENSOR

Ref 2611: Zona Rocafonda: Totalmente re-
formado y con ascensor. 3 hab. (2 dobles), 
cocina americana, amplio salón comedor 
30m2, baño. Vistas despejadas y con 2 
terrazas a nivel. 160.000€

ÁTICO CON DOS TERRAZAS

Ref. 2612: Zona Peramás: Vivienda reforma-
da, imagen juvenil, acabados calidad. 3 
hab. (2 dobles), 1 baño, cocina off. indep., 
galería, amplio salón comedor, balcón. 
Junto zonas verdes. 161.000€

REFORMADO Y ASCENSOR

Ref. 2602: Zona Rocablanca: Dúplex con 
2 terrazas a nivel. 3 hab., 2 dobles, 2 ba-
ños, cocina integrada al salón-comedor. 
Calefacción y aire acond. En zona tran-
quila y comunidad reducida. 170.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2610: Zona Eixample: Dúplex todo 
reformado para entrar a vivir, 2 hab., 
cocina indep.,  1 baño, salón comedor 
con balcón. Estudio de 20m2 con terraza 
de 50m2 con barbacoa.  207.000€

JUNTO A LOS JUZGADOS

Ref. 2604: Zona Eixample: Piso de grandes 
dimensiones, con ascensor. Acabados 
de calidad. 4 hab (3 dobles), cocina off. 
indep., 2 baños, salón comedor con bal-
cón/terracita. ¡Oportunidad! 208.000€

PISO DEFINITIVO

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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  Els dies 4, 5 i 6 d'agost serà el 
torn de la Festa Major del muni-
cipi maresmenc que enguany ha 
programat l'actuació musical de 
16 grups, entre els quals desta-
quen Zoo, Rapsusklei, Doctor Prats, 
Gertrudis o Miquel del Roig. Entre 
les novetats més destacades tro-
bem l'aplicació d'un protocol que 
pretén evitar les agressions sexistes 
dins el recinte de les festes.

La Garrinada 2017 és una festa 
autogestionada pels joves del po-
ble que va néixer en el marc de la 
Festa Major de Sant Domingo ara 

Programa fins a 16 concerts i implementa un protocol de 
prevenció i actuació contra la violència masclista

fa 18 anys, i que ja s'ha consolidat 
com una de les festes majors de re-
ferència a la comarca. Així doncs, 
es vol situar com una festa inclu-
siva i oberta a tothom. S'organitza 
a través d'una assemblea oberta i 
participativa que treballa activa-
ment durant tot l'any per poder 
oferir a la gent d'Argentona, del 
Maresme i de més enllà tres dies 
i nits de festa.

Una programació ambiciosa
Amb l’accent posat al rap, pro-
gramant grups com Zoo, el qual 

La Garrinada trepitja fort amb 
Zoo, Gertrudis i Doctor Prats

Doctor Prats és un dels caps de cartell de la Garrinada Cedida 

Argentona

repetirà a la comarca després d'ac-
tuar a Les Santes el dia 27 de ju-
liol, o Rapsusklei, aquest any La 
Garrinada també aposta per recu-
perar els artistes internacionals i 
nacionals, concretament els Train 
to Roots o els madrilenys Tremenda 
Jauría. L'última nit, però, serà el 
torn de la rumba amb Seguirem, 
Gertrudis, Doctor Prats i un gran 
fi  de festa amb Dj Domingo el 
Gran, el millor representant de 
La Garrinada.

La programació de la tarda
L'organització vol consolidar les 
tardes temàtiques com un espai 
de festa obert a tots els públics. La 
primera anirà destinada a activitats 
vinculades amb l'art urbà: exhibi-
ció de grafi ti, competició d'skate 
i un taller d'slackline, entre altres 
activitats. La tarda del dia 5 ani-
rà destinada als més petits amb 
activitats infantils i, per últim, la 
darrera tarda serà la de la tradici-
onal Caipirinyada popular amb 
Miquel del Roig. La coincidència 
en cap de setmana augura una 
edició massiva.  | Red

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€

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017Argentona
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La Mostra Gastronòmica de l'any passat L'espai de CoworkingCedida  Cedida 

 L'àmplia i variada oferta gas-
tronòmica de Sant Pol lluirà amb 
llum pròpia aquests 16 i 17 de 
juny amb la quarta edició de la 
Mostra Gastronòmica, que reu-
neix al Parc del Litoral una vintena 
de restaurants i establiments del 
poble, oferint les seves especiali-
tats culinàries. La iniciativa pretén 
promocionar la gastronomia local 
i els productes de proximitat. S’hi 
esperen més de 2.000 visitants.

Durant els dos dies, en horari 
de vespre-nit, els assistents po-
dran fer un tast dels plats més re-
presentatius dels restaurants de 
Sant Pol i gaudir de les postres de 

Dos vespres per a gaudir dels plats dels restaurants lo-
cals, amb una àmplia programació de tallers i concerts

La Mostra Gastronòmica ensenya 
la cuina de Sant Pol

  Ajudar a crear riquesa i llocs de 
treball, crear noves empreses que 
puguin innovar i competir, així 
com generar il·lusió i reforçar el 
teixit empresarial local, són els ob-
jectius amb els quals l'Ajuntament 
de Llavaneres posa en funciona-
ment un nou espai de coworking a 
les dependències de Ca l'Alfaro. A 
partir del mes de juliol es podran 
utilitzar les sales i despatxos dispo-
nibles per desenvolupar projectes 
empresarials, pels quals ja es po-
den presentar peticions i reserves.

La mesura ha estat impulsa-
da per la Regidoria de Promoció 
Econòmica, Empresa, Comerç i 
Turisme per donar resposta a la 
limitació que suposa pels empre-
nedors la poca disponibilitat de 
locals al municipi a preus assequi-
bles i, per altra banda, per donar 
resposta a les demandes d'em-
prenedors que sol·liciten espais.

Tres modalitats de participació
A disposició dels empresaris s'ofe-
reixen despatxos per a l'allotja-
ment empresarial, taules de treball 
i, en tercer lloc, espai d'innovació, 
racó del cafè i sala polivalent. Els 
preus dels despatxos i les taules 
de treball són més baixos pels dos 
primers anys, fet que pretén faci-
litar l'impuls de nous projectes.

Per generar empreses 
innovadores i competitives

Un nou espai de 
coworking al cor de 
Llavaneres

pastisseries i fl eques locals. També  
hi haurà actuacions musicals i ta-
llers gastronòmics per a tothom. 

La Mostra s’inaugura divendres 
16 a les 18:30h, i continua amb 
una tast de cerveses Montseny, 
Show cooking a càrrec del pesca-
dor santpolenc Ramon Tarridas, i 
un tast de vins DO Catalunya. La 
vetllada fi nalitzarà amb el duet 
de veu i violoncel XY i el concert 
de Stradixie’s Band. Dissabte, la 
mostra obrirà a les 7 de la tarda 
i inclourà una tast DO Alella, un 
taller infantil de cookies i les ac-
tuacions musicals de Lorien, Ivan 
Durban trio i Antiherois.
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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

99.000€

OCASIÓN POR CALIDAD Y PRECIO
Ref. 12711 JTO. ROCABLANCA: Atención, piso en exclusiva. 
1er piso en edifi cio esquinero. 85m2, amplio recibidor. 3 habit 
(2 dobles) Salón rectangular con balcón 9 m2 exterior Coci-
na lacada reformada con galería. Baño completo reformado. 
Suelos de gres. Ventanas de aluminio. Puertas de roble!!

T

EXCELENTE OCASIÓN

269.000€ 

Ref. 12565 CENTRE: Nave industrial planta baja, 400 m2 
+ despachos. Zona mucho paso.  Fuerza y muelle carga ac-
ceso camiones. Aparcam. clientes (4 vehículos) Vado per-
manente, benefi cios local semi comercial (venta al detalle, 
fácil localización) Altura 4 mets. Rectangular, cualquier ac-
tividad. Vestuarios. Acumulador tarifa nocturna. 2 grandes 
persianas mecánicas. Alarma. 2 baños (1  ducha)

73.000€

TOTALMENTE REFORMADO
Ref. 12454 ROCAFONDA: Piso totalmente reformado, ju-
venil y moderno. 2º de altura sin ascensor. 68 m2, 3 habit 
(actual 2) Baño con ducha. Cocina blanca lacada con horno, 
microondas, lavadora, lavavajillas y nevera. Salón ampliado 
con 1 habitación. Balcón. Excelente ocasión.

T

Sèniors

Vida local 24h

"La vida local 24 hores, incloent-hi 
el treball", pretén ser una proposta 
alliberadora per donar sentit a la 
vida. Suposa tornar a posar de nou 
en funcionament fàbriques i tallers 
locals, per atendre les necessitats 
bàsiques en àmbits territorials pro-
pers, fent servir els coneixements 
tècnics més avançats accessibles 
des d'Internet, i noves eines de 
fabricació com impressores 3D. 
També suposa repensar els muni-
cipis, convertint-los de nou en llocs 
de treball, per a poder aprofitar les 
hores perdudes en desplaçaments, 
aconseguint un millor enriquiment 

personal i comunitari. També per 
estalviar despeses en transports 
públics o privats.

La relocalització és la condi-
ció necessària per avançar cap 
a la plena ocupació, En aquests 
moments renunciar als actuals 
espais industrials municipals exis-
tents, suposa una ceguesa social 
i política, que serà molt difícil de 
ser entesa per les properes gene-
racions. Malauradament massa 
gent encara no s'ha assabentat 
que gaudir d'espais industrials 
en zones urbanes, és un privi-
legi que molts municipis, que ja 
han apostat per la relocalització, 

troben a faltar.

El treball en aquests moments 
s'ha convertit en un bé escàs que 
cal potenciar, per a poder mantenir 
el sistema de pensions i superar 
l'atur estructural crònic. Cal que 
la joventut desperti del fals somni 
creat pels seus progenitors, fent-
los creure que en la seva vida tot 
serien flors i violes, per acceptar 
la seva crua realitat, que per poder 
ser ells mateixos, el que se'ls hi ha 
deixat no serveix i cal reconstru-
ir-ho de nou.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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el mateix Marín, que era tinent 
d'alcalde, Laureà Gregori -amb el 
mateix càrrec- i els regidors Àngel 
López i Esther Agulló, tots ells de 
CiU. La decisió va arribar després 

que el 19 d'octubre 
el PDeCAT apartés, 
amb l'aval del PSC, 
els republicans del 
govern comarcal 
del Maresme.  
L'alcaldessa va 
acusar els mem-
bres de CiU de 

"deslleialtat institucional"  i els 
va explusar del govern.

Nova entitat
Nova Convergència vol ser una 
entitat per, així, "donar forma ju-
rídica a la plataforma i potenci-
ar-la com a forma d'intervenció 
política i ideològica", tal com ha 
explicat Gordó. Segons el diputat 
parlamentari no adscrit, cap mem-
bre de l'executiva ha proposat que 
Nova Convergència passi a ser, a 
curt termini, un partit polític nou 
tot i que Germà Gordó no descarta 
la possibilitat. | Red-ACN.

 El regidor i exalcalde de Canet 
de Mar Jesús Marín ha estripat 
el carnet del Partit Demòcrata 
(PDeCAT), tal com ha pogut saber 
l'ACN. El qui va ser cap de llista de 
CiU a les elecci-
ons municipals 
del 2014, afí a 
Germà Gordó, 
ha demanat do-
nar-se de baixa 
del partit des-
prés que tam-
bé ho fes Teresa 
Pitarch, mà dreta de l'exconseller 
de Justícia o també el  director ge-
neral d'Atenció a la Infància i la 
Comunitat Educativa, Jordi Miró. 

Tant Marín com Pitarch i Miró 
són membres de la plataforma 
Nova Convergència, que lidera el 
mateix Gordó, i que es manté de 
moment com a corrent intern del 
PDeCAT.

Fora del govern
Cal recordar que l'alcaldessa de 
Canet de Mar, Blanca Arbell (ERC), 
va cessar del govern municipal 
a mitjans de novembre del 2016 

La baixa de Jesús Marín se suma a les de Teresa Pitarch i 
Jordi Miró, tots ells afins a Germà Gordó

L’exalcalde de Canet estripa el 
carnet del PDeCAT

 Veure in situ com es produeixen 
els aliments que després consu-
mim a taula és una de les activitats 
que ofereix el Benvinguts a Pagès. 
Es tracta d'una gran festa del món 
rural que vol acostar les activitats 
de pagès a les famílies. La comar-
ca del Maresme s'alça com una de 
les més visitades d'aquesta segona 
edició del Benvinguts a Pagès, que 
es va celebrar durant el primer cap 
de setmana de juny.

Un 45% més de visitants
Mentre que la primera edició va 
registrar 12.500 visitants, aquesta 
va comptar amb 18.000 persones, 
fet que representa un augment del 
45%. En total, quasi 800 propostes 
repartides entre el territori català 
pels assistents a l'esdeveniment: 
gairebé 200 restaurants, 200 ex-
plotacions agrícoles, ramaderes i 
pesqueres, més de 200 allotjaments 
i altres activitats complementàries.

Les famílies de la província de 
Barcelona –amb nodrida presència 
infantil– i el seu entorn són les que 
van participar en major nombre 
en aquesta edició. A més, en el 80 
per cent dels casos van comprar 
i consumir productes de les ca-
ses de pagès visitades, un retorn 
comercial per als pagesos molt 
positiu. | L.M.

Més de 2.500 persones als 
camps i granges

Benvinguts 
a Pagès triomfa al 
Maresme

2

Durant dos anys va ser 
Jesús Marín alcalde de 
Canet de Mar

L'exalcalde de Canet Jesús Marín

Una de les activitats Cedida 

Cedida 
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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 habi-

tacions, 2 banys, cuina offi ce
i saló menjador.

99.990€ 

ELS MOLINS. Pis de 100 m2 en fi nca 
de 3 veïns, 4 hab, ampli saló-menjador 
amb balcó, cuina offi ce, bany complet 
i de cortesia i galeria-safareig. Amb aire 

condicionat i terrat comunitari.
126.000€

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

Totalment exterior! 

69.000€

*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. Planta baixa per entrar a viure. 
60m2, 3 habitacions, menjador, cuina in-

dependent, safareig i bany complet. Situat 
a zona molt tranquil.la del barri.

77.000€

CERDANYOLA  (Ref.: 231193). Pis de 
69m², 3 habitacions, menjador,

cuina i bany. Exterior!
Gran oportunitat!

59.000 €

T

E

T

T

T

T T

T
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La ballarina mataronina recentment ha participat a la pel·lícula ‘Wonder Woman’ com a coreògrafa

Isabel Baquero Alum,
interpretar amb el ball

Laia Mulà

 Amb un català una mica rovellat i amb enyoran-
ça de la seva ciutat natal, Mataró, Isabel Baquero 
Alum és la protagonista d’aquesta setmana. Fa 27 
anys que viu a la capital d’Anglaterra i es defineix 
com una intèrpret que balla i actua, una artista de 
cap a peus amb una trajectòria extensa i prestigiosa.

Nascuda en una família plenament artística, va 
créixer envoltada de cantants, actors i ballarins. La 
seva mare dirigia l’escola de dansa Enriqueta Alum 
i, per aquest motiu, va “créixer entre bambolines”, 
confessa i afegeix que va viure “envoltada del món 
de la faràndula”. Tot i ser una ballarina i coreògrafa 
de prestigi, quan era petita no gaudia anant a classes 
de ballet perquè “no acceptava que m’imposessin 
fer ballet, jo volia jugar i les classes eren molt es-
trictes”, destaca.

La dansa és disciplina, concentració i molt esforç, 
comenta la Isabel. De caràcter lluitador, perfeccio-
nista i buscant sempre la superació, la coreògrafa 
va descobrir la seva vocació per la dansa durant 
l’adolescència. Complementava la formació de l’aca-
dèmia familiar amb classes de ball a Barcelona, fet 
que, sumat a la trajectòria professional posterior, la 
va portar a dominar la dansa clàssica, el modern, els 
balls de saló, el claqué, la comèdia musical, i altres 
estils. Explica que també té grans coneixements dels 
balls de la península com la sardana, la jota arago-
nesa, les sevillanes o el fandango, perquè l’ajuden a 

“mantenir la connexió amb les meves arrels”.
Polivalent, versàtil i sense temença als reptes, 

la Isabel va estudiar la carrera de dansa clàssica al 
London Studio Center i ha participat en diverses 
produccions al llarg dels anys com, per exemple, 
a ‘Shakespeare in love’ o a produccions de la BBC. 
Actualment treballa en el Royal Opera House amb 
una producció de la Traviata.

Arriba 'Wonder Woman'

El llançament de ‘Wonder woman’, una gran produc-
ció que compta amb coreografies de la mataronina, 
és un dels punts àlgids de la carrera de l’artista fins 
al dia d’avui. És un repte, però està convençuda 
d’haver-lo afrontat amb bones decisions, espera 
el llançament oficial del film, que serà cita fixa pels 
amants del cinema d’acció, d’aventura i fantasia. 
Espera continuar treballant en grans projectes 
com aquest perquè “quan ets dins el rovell de l’ou, 
els projectes van fluint” i una cosa porta a l’altra.

Apunts

Defineix-te: Lluitadora, perfeccionista i expressiva

una pel·lícula: Wonder Woman

un llibre: ‘Dónde el corazón te lleve’, Susana Tamaro

un repte: Treballar a Hollywood.

un somni: Treballar al Maresme.

Cedida

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 habitac. más estudio 

con terrazas y un  planta baja con 

2 habitaciones y  jardín 60m2 ¡NO 

DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

T

                   139.000€
REF. 2476 Z. PLA D'EN BOET, Piso alto con 
ascensor muy luminoso, 3 hab. 1 doble, 
baño completo con ducha,  cocina roble 
con galería anexa, balcón exterior con vis-
tas a zona verde. OPORTUNIDAD. 

T

260.000€
REF. 1254 Z. HAVANA, Gran piso de 105m2 
en calle semi peatonal a 2min. de la playa, 
reformado, 4 hab. 2 dobles, baño completo 
bañera, aseo, cocina office, suelos parquet, 
exteriores de aluminio, balcón exterior, as-
censor, Comunidad reducida.

T

                                      169.000€
REF. 4240. Z.ROCABLANCA,En EXCLUSIVA para nuestros 
clientes, totalmente reformado con ascensor, salón come-
dor con chimenea, cocina offi  ce diseño moderno y actual, 4 
hab. 2 dobles, baño completo y aseo, trastero, calefacción. 

T

80.000€
REF. 4476 Z. CERDANYOLA, Totalmente re-
form., alto sin ascensor y terraza de 20m2 
vistas espectaculares a  mar, 2 hab. , baño 
completo con ducha, cocina en cerezo, a.a. 
con bomba de calor. OPORTUNIDAD.

T

203.000€
REF. 6122 Z. MOLINOS, Primer piso con 
terraza de 70m2 con ascensor, salón de 
30m2, cocina  offi  ce, 3 hab. 1 tipo suite, 
2 baños completos, trastero.

T

184.000€
REF. 6207 VISTA ALEGRE, Dúplex de diseño 
moderno y actual con terraza de 30m2,  salón 
comedor con cocina integrada de tipo ame-
ricana,  2 baños completos, 2 hab. OCASIÓN 
POR ZONA Y PRECIO.

T

160.000€
REF. 1413 1ª LINEA DE MAR, Planta baja 
entrada independiente muy bien situada, a 
2 minutos del centro y estación, reformada 
reciente, 2 hab., cocina independiente, baño 
con ducha, a.a frio y calor. OCASIÓN PRECIO. 

T

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

De 3 habitacions, 1 bany complet amb dutxa, cuina offi ce, saló menja-
dor 26m², balcó-tssa d’11m², aa/cc, tanc. d’alumini, Terrat 50m² amb 
estudi amb xemeneia de llenya!   T151133

Havana

159.075€

Àtic en exclusiva de 90m²!

De 3 habitacions (2 d’elles són dobles), 2 banys un amb hidromassatge, cui-
na offi ce, safareig, calefacció, balcó amb boniques vistes. Terrassa a nivell 
de 50 m² amb barbacoa! T151208

P� c Cen� al Vell

Pis assolellat de 65m² reformat

189.000€

Consta de planta baixa de 90 m² amb sortida al pati de 40 m². Primera planta de 
89m² distribuïts en tres habitacions, cuina i balcó. La casa que estàs buscant al 
centre de Mataró. Vine a veure-la !!    T250260

Cen� e

300.000€

Casa de cos per rehabilitar, grans dimensions

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

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

Via Europa

249.600€

Pis de 90m² amb bones vistes
De 3 habitacions (1 suite), 2 banys complets, cuina offi ce, galeria, gran 
saló menjador, balcó- terrassa amb precioses vistes. Amb plaça de pàr-
quing i traster. Opcio a 2a plaça. T151250

1.450€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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

300.000€

Casa de cos per rehabilitar, grans dimensions

1.500€

T110506 Centre.  Pis senyorial, ascensor, terres hidràuliques.

220m2 4 1 saló menjador terrassa

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

700€

T110513 Cerdanyola. Pis sense moblar, calefacció, parquet, ascensor. Reformat.

80m2 3 1 saló menjador 1parq.

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

1

450€

100m2

T302897 Centre  Local al costat de la Plaça de les Tereses. Abans centre estètica.

750€

T109754  Centre. Pis alt amb ascensor, calefacció, tot moblat!

80m2 4 1 saló menjador 1

599€

 T110510 Arenys de Munt. Pis lluminós, cuina office,  alumini, ascensor. Moblat.

65m2 12 saló menjador 1

1

1.250m2 2

T701443 Mataró.Excelent nau industrial. Tots els serveis. Immillorables acabats.

5.000€

Terrassa 100m2

575€

T108916 Centre. Pis amb armaris encast., cuina office,  aa/cc. Ascensor. Moblat.

50m2 2 1 saló menjador 2 balcons

190m2 4 2+1 saló menjador/llar 

T202767  Pla de l’Avellà. Casa adoss., parquet, calefacció, alumini, jardí, piscina.

1.450€

11
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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 - Escorxador
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Rocafonda 

R.17548
R.18332
R.18215
R.18690 
R.18565
R.17748

Pis - 65m2 - 3 habitacions 
Pis - 2 hab.- Ben comunicat
Pis - 2 hab. - Reformat
Pis bon estat - Exterior 
Pis - Semi nou - 50m2 - 2 hab.
Pis - 3 hab. - 100m2

66.050 €
77.260 €
83.260 €
87.260 € 

106.000 €
189.500 €

7,72%
8,18%
8,65% 
8,25% 
5,60%
5,16%

244,13�€/mes 
285,57€�/mes 
307,75€�/mes
322,53€�/mes 
391,80€�/mes
515,00€�/mes

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

269.900€

MATARÓ - Centre R 18760

Gran oprtunitat per inversors per la seva gran 
rendibilitat. Pis de 80 m2 + local de 100 m2. 

Quota: 997,60€/mes

55.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 18086

Pis 2 hab. dobles, saló-menjador assolellat, cui-
na independent, 1 bany reformat. Oportunitat!!

Quota: 203,29€/mes 169.000 €

MATARÓ - Rocablanca R 17835

Pis gran, 4 hab, 2 banys, calefacció, pàrquing 
inclòs. Zona de comerços i transport públic.

Quota: 624,66€/mes

180.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18560

Dúplex de disseny. Té 2 hab, menjador, cuina 
independent, 2 banys i una terrassa de 40 m2.

Quota: 665,32€/mes

na independent, 1 bany reformat. Oportunitat!!

rendibilitat. Pis de 80 m2 + local de 100 m2. 

/mes215.000 €

MATARÓ - Centre R 18826

Pis exterior 2 hab. Finca seminova i comunitat 
reduïda. A 5 minuts a peu de la Riera.

Quota: 794,68€/mes

reduïda. A 5 minuts a peu de la Riera.

152.260 €

MATARÓ - Peramàs R 18816

Pis de 3 hab (2 dobl). Bon estat. Ascensor. 
A prop de serveis. A punt per entrar a viure!!

Quota: 562,78€/mes

Pis 2 hab. dobles, saló-menjador assolellat, cui-

169.680 €

MATARÓ - Camí Serra R 18491

Pis alt amb ascensor de 75 m2 i 2 hab. Aa/cc, 
pàrquing i traster. Ideal parelles!

Quota: 627,17€/mes

297.000€

MATARÓ - Camí Serra R 18696

PB de 100m2 i 3 hab amb saló menjador de 
2 ambients. Pk a la finca i piscina comunitària.

Quota: 1.097,77€/mes

Pis alt amb ascensor de 75 m2 i 2 hab. Aa/cc, 
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