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BOJOS PEL SWING 
Cada cop més gent s'aficiona a aquest tipus de ball

amb un magnetisme ben especial
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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

116.000€

BUENAS CUALIDADES
Ref. 12497 CIRERA: Buen piso de 90m2 en 
perfecto estado. Bien orientado y soleado. En ca-
lle tranquila. 3 dorm. + despacho. Salón comedor 
amplio con “llar de foc” y balcón exterior. Coci-
na con galería. Baño completo. A.A. Trastero en 
terraza comun. con barbacoa. Parking opcional 
(sólo 3 vehículos). BUENA COMPRA.

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. 

186.000€

TERRAZA DE 50M2
Ref. 12724 JTO. RONDA: Bonito piso semi nuevo 
con terraza de 50 m2 a nivel. Del 2005 con ascen-
sor. Excelentes acabados. 55 m2,  2 dorm. Baño con 
bañera. Salón comedor con cocina americana. Pl. 
parking grande coche y moto. Ubicado a un paso 
del centro comercial a 10 m de la estación. Excelen-
te orientación y muy soleado. VISÍTELO!!!

220.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12695 FRENTE A PARQUE CENTRAL: 
120 m2, salón com. 23m2. Amplia cocina refor-
mada. 4 habit. (3 dobles) 2 baños con ducha, am-
bos reformados. Suelos mármol. Balcón a calle, 
vistas despejadas. Orientación a mar y montaña 
con mucho sol y espectaculares vistas a parque. 
Finca señorial.
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del centro comercial a 10 m de la estación. Excelen-
te orientación y muy soleado. VISÍTELO!!!
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OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12695 FRENTE A PARQUE CENTRAL: 
120 m2, salón com. 23m2. Amplia cocina refor-
mada. 4 habit. (3 dobles) 2 baños con ducha, am-
bos reformados. Suelos mármol. Balcón a calle, 
vistas despejadas. Orientación a mar y montaña 
con mucho sol y espectaculares vistas a parque. 
Finca señorial.

T

73.000€

TOTALMENTE REFORMADO

Ref. 12454 ROCAFONDA: 2º de altura en comunidad sin ascensor. 68m2, 3 habitac. 
(actualmente 2) Baño con ducha. Cocina blanca lacada y equipada con horno, microon-
das, lavadora, lavavajillas y nevera. Salón ampliado con una habitación. Balcón. Exce-
lente ocasión por precio y características, totalmente reformado.

                                                   

168.000€

HAVANA
Ref. 12734 Z. PL. FIVALLER: Bonito piso seminuevo en edifi cio con ascensor. Sup 68 m2 
más 4 m2 de trastero. Piso esquinero y totalmente exterior, muy luminoso. Salón comedor 22 
m2. Cocina independiente. 2 dormitorios. Baño completo. Armario empotrado en habitación 
principal. Ubicado en la demandada zona de Pl. Fivaller a tan sólo 5 m andando a la playa. 
Planta baja de bloque en perfecto estado, mejor que nuevo. 

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

76.000€

PLANTA BAJA
Ref. 12634 ROCAFONDA: Superfi cie de 
68 m2 aprox. Consta de 3 dormitorios. Salón 
comedor. Cocina de origen. Baño completo. 
Ventanas de aluminio. Suelos de gres. Aire 
acondicionado. Vivienda con muchas posibi-
lidades. En la zona más comercial del barrio. 
Sólo 6 vecinos.

T 96.000€

CON TERRAZA A NIVEL
Ref. 12732 CERDANYOLA NORTE: Apar-
tamento, terraza a nivel de 35m2. 40 m2, ideal 
gente sola, parejas o inversores 1 dorm. doble 
y baño completo. Amplia terraza a nivel. Sólo 
12 años. Pl. parking incluida. Vivienda se queda 
amueblada y equipada!! OPORTUNIDAD!!

T

T
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Queden només tres dies de termini per a ser artista 
i plasmar la teva idea de cartel de Les Santes. Aquest 
diumenge acaba el període per presentar propostes 
al 9è Concurs del Cartell Alternatiu de Santes. Una 
oportunitat perquè tothom, sigui de l'edat que sigui, 
faci una proposta i l'ocasió perquè siguin els mata-
ronins els que escullin la guanyadora. Es poden en-
tregar tantes propostes com es vulgui.

Sobre la botzina: últims tres dies per 
al Cartell Alternatiu de Santes 

L’ENQUESTA

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

75,9% Sí.
24,1 % No.

ROCAFONDA

LA PREGUNTA

Mataró hauria de tenir una 
revetlla popular de Sant 
Joan?

FÉLIX RIESCO

Dimarts van començar tres mesos d'obres a la Ronda O'Donnell, amb 
l'esperat enderroc de l'antic edific de Pintures Civit. L'immoble, expro-
piat fa 10 anys, va a terra després de la pressió veïnal en aquest sentit.

APLAUDIT:  La vil·la romana serà 
escenari de la revetlla d'aquest 
barri que segueix apostant per 
celebrar Sant Joan en comunitat.

CASTIGAT: El cap de la comissaria 
de la Policia Nacional de Mataró 
detingut per fer "xivatassos" a tra-
ficants. El que faltava pel duro!

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!

Cedida 

Davant de tot

Davant de tot 1777.indd   1 21/6/17   13:22
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LA NIT MÉS CURTA
Mataró celebra Sant Joan amb la novetat de la 
Revetlla popular de Can Xammar

La solidaritat és creure que juntament amb altres 
ciutadans es pot participar i ser protagonistes
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Presenten Les Santes 2012
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Solidari
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 Foto antiga Les portades

  La imatge mostra una de les 
moltes escenes quotidianes dels 
mataronins que anaven al bar del 
Cafè Nou, un dels centres socials 
de la ciutat anys enrere. Tertúlies 
entre amics i veïns, jocs de taula 
i cafès a la fresca eren algunes de 
les activitats que el bar acollia fa 
més de mig segle, un espai ple 
d'activitats socials i culturals. 

A la fotografi a s'hi pot veure Joan 

L'època del Cafè Nou

Perlàsia, pescador de canya que 
va ser molt conegut a la ciutat, 
a més de tres membres que tre-
ballaven en el bar: la Carmen, la 
Leocàdia Bellavista i, a la dreta, 
un dels cambrers del bar del Cafè 
Nou. Carme Alum va ser l'autora 
de la imatge de l'establiment que 
després de molts anys fi nalment 
serà restaurat i recuperarà la seva 
funció de cafè que tenia en temps 
com els retratats.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1777.indd   1 21/6/17   13:24
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La febre del swing s'encomana a Mataró
És un estil musical alegre i amb ball propi que s'ha anat estenent a la zona a gran  
velocitat i enganxa cada cop a més gent

Societat: Laia Mulà

  El ritme inunda els carrers, una 
música plena de vida i alegria. La 
protagonista és una variant del 
jazz amb tocs característics pro-
pis: la música swing. Interpretada 

per formacions de músics com-
postes per una secció rítmica de 
piano, contrabaix i bateria, també 
compten amb instruments de vent 
com trompetes, trombons, clari-
nets i saxòfons, que s'ocupen de la 
part més melòdica. A més, poden 

arribar a haver-hi instruments de 
corda, tot i que són poc comuns. 
Una música lliure, en part impro-
visada, que opta pels temps rà-
pids i elimina algunes restriccions 
existents en altres estils musicals.

Ja sigui amb grups de músics 

 Daniel Ferrer 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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De tant en tant les places i carrers de Mataró s'omplen de ritme 
i acullen ballades de swing organitzades per associacions o 
escoles de ball. Aquestes trobades el converteixen en un ball 
que enganxa, explica en Jordi, perquè es fa a l'aire lliure i de 
dia i perquè “la gent està connectada amb si mateixa i amb els 
altres”. En definitiva, neix un joc de connexions corporals en 
el que un proposa i l'altre rep, descriu, i en els ballarins “hi ha 
menys màscara i més persona”. Aquest tipus de ball és com 
l'amor, considera en Jordi, perquè “no es pot agafar, ni es pot dir 
què és”, opina, sinó que es tracta “d'improvisació i visceralitat”.

Les diverses maneres de ballar aquest estil el converteixen “en 
un ball social”, considera la Marina Burgués, ballarina de lindy 
hop des de fa tres o quatre anys. Té clar que el fet que no ballis 
sempre amb la mateixa parella, sinó que vagis alternant, ajuda 
a conèixer molta gent i a socialitzar-te.

Big Head Hoopers és una associació d'apassionats d'aquesta 
disciplina que té la voluntat d'organitzar ballades en espais com 
Can Xammar, al Casal de l'Aliança i a la sala Clap.

Ballar Swing 
enganxa

en directe, com amb gravacions 
de swing i jazz, de tant en tant 
les places de Mataró s'omplen 
de ritme i de ballarins animats. 
La febre d'aquesta disciplina ha 
omplert els carrers de Mataró i 
moltes altres ciutats de la zona. 
De fet, Barcelona s'ha convertit 
en la ciutat amb la comunitat de 
ballarins més gran de música swing 
del continent Europeu.

Una fusió de músics de jazz va 
donar origen al swing

Nascuda als Estats Units a finals 
dels anys 20, es va convertir en un 
dels gèneres més populars del país 
que, a posteriori, va ser exportat a 
moltes altres zones del món. Els 
músics de jazz van anar incloent 
varietats i innovacions conceptuals 
donant origen a aquesta variant 
del gènere. Nova Orleans, Nova 
York i Chicago van ser les zones 
dels Estats Units que van viure 
amb més intensitat el naixement 
d'aquesta variant del jazz i el blues.

Posteriorment Frankie Manning 
va ser un dels pioners en crear un 
ball que seguia el ritme animat 
del swing fins a donar origen a un 
dels estils més ballats amb aques-
ta música: el lindy hop. Segons 
explica Jordi Anglada, de l'esco-
la de ball Swing Maresme, amb 
el temps es van anar creant gran 
varietat d'estils per ballar de la mà 
majoritàriament de comunitats 
afroamericanes com, per exemple, 
el xarleston, el blues, el balboa o el 

claqué. “Els estils varien també en 
funció del ritme de la música, si és 
més ràpid o lent”, afirma en Jordi. 

A més, mentre que el lindy hop es 
balla en parella, el jazz solo o jazz 
steps es balla individualment.

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017
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Un 30% més de ballarines de lindy hop
Les escoles d'aquest ball organitzen cursos de tres mesos de diversos nivells pels 
aprenents d'aquesta disciplina artística 

Societat: Laia Mulà

 Les escoles d'aquest ball orga-
nitzen cursos de tres mesos de 
diversos nivells pels aprenents 
d'aquesta disciplina artística. 

Swing Maresme existeix des de 
fa més de tres anys i ja compta 
amb una dotzena de professors 
que imparteixen classes de diver-
sos estils. El més popular, el lindy 
hop, sol tenir molta demanda i en 

Jordi explica que actualment estan 
experimentant un creixement des-
tacable en el nombre d'alumnes. 
L'últim trimestre ha estat el que ha 
comptat amb un creixement més 
elevat, probablement gràcies a la 

Exhibició de swing durant les Festes del Barri Peramàs-Esmandies Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 swing 1777.indd   2 20/6/17   18:20



Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT

recent obertura de l'escola física 
a Mataró fa només uns mesos, a 
l'avinguda del Maresme 55.

En el lindy hop existeixen els 
líders, tradicionalment el paper 
de l'home, i els followers, que se-
gueixen els passos proposats pel 
líder. Encara que originàriament 
cada rol correspongués a un gène-
re, cada vegada més homes i do-
nes aprenen a ballar com a líder i 
com a follower, independentment 
del gènere.

En Jordi destaca que hi ha un 
30% més de dones que es volen 
apuntar als cursos de l'escola, fet 
que crea una llarga llista d'espe-
ra per les que no tenen parella. 
Per aquest motiu, explica que re-
centment intenten impulsar les 
inscripcions masculines. Des de 
Tocats pel Swing, una escola itine-
rant amb diverses seus al Maresme, 
han optat per establir una secció 
de 'Taxis', és a dir, de persones 
que ja han fet el curs i reforcen el 
nombre de líders del grup. Així, 
possibiliten l'existència de clas-
ses amb més followers i milloren 
l'aprenentatge del grup.

El lindy hop al Maresme
La Marina Burgués va aprendre a 
ballar amb Tocats pel Swing, una 

escola que ofereix quatre opcions 
formatives: lindy hop, swing per 
a nens, jazz steps i blues. Amb 
l'objectiu d'acostar el swing al 
Maresme i de teixir xarxa entre 
les diverses organitzacions exis-
tents. L'escola itinerant va ser la 
primera a acostar aquest ball al 
Maresme des de Barcelona i el 
nombre de ballarins ha crescut 
amb gran rapidesa.

D'aquí han nascut altres esco-
les i organitzacions, explica Diego 
Talavera, un dels fundadors. Sense 
comptar amb seu pròpia, aposten 
per llogar espais a les zones amb 
demanda de ballarins i alumnes 
i fan les classes allà. Per exemple, 
tenen la voluntat de començar 

a oferir cursos a Vilassar, que de 
moment no compta amb cap es-
cola de swing.

En Diego descriu el lindy hop 
com “un ball increïblement soci-
al” i que no és gens estricte, sinó 
que busca deixar-se portar per 
la música i improvisar amb to-
tal llibertat. Destaca que el tipus 
de música també atrau i enganxa 
més. El swing és sentiment, co-
municació, transmissió d'energia 
i d'emocions. 

Es tracta d'escoltar la música i 
deixar-se portar. Un estil que de 
ben segur seguirem veient ballar 
pels carrers de Mataró, transpor-
tant-nos per una estona als Estats 
Units dels anys 20 i 30.

Classe oberta de swing a la plaça Santa Anna Daniel Ferrer

núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017
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Detenen el cap de la Policia Nacional de 
Mataró en una operació antidroga
Félix Riesco està acusat d'avisar els traficants del barri de la Mina de Sant Adrià de les ope-
racions policials per prevenir-los

Successos: Redacció - ACN

 L'inspector en cap de la comis-
saria de la policia espanyola (CNP) 
a Mataró, Fèlix Riesco, va ser de-
tingut dilluns per la seva vincu-
lació amb l'operació antidroga 
que ha tingut lloc de matinada al 
barri de la Mina de Sant Adrià de 
Besòs. Segons va informar la prò-
pia policia, Riesco seria la persona 
que, presumptament, avisava els 
trafi cants de la Mina cada vegada 
que hi havia prevista una opera-
ció policial. 

La investigació l'ha dut a ter-
me el departament d'assumptes 
interns del CNP, que acusa l'ins-
pector dels delictes de revelació 
de secrets i suborn. Com a me-
sura cautelar, el cos l'ha suspès 
de sou i feina.

Sospites internes
Des de CNP se sospitava des de 
feia temps que alguna persona 
del cos facilitava informació a 
les organitzacions criminals de 
la Mina cada vegada que estava 
prevista alguna operació policial 
contra els trafi cants. Segons deta-
llen fonts policials, aviat les proves 

van apuntar cap a l'inspector en 
cap de la comissaria de Mataró.

Cas de la Mina
La investigació contra Riesco és 
una peça separada del cas de la 
Mina, on dilluns es va procedir a 
la detenció de deu persones més, 
nou per delictes contra la salut 
pública. Durant els escorcolls, que 
van fer els Mossos d'Esquadra en 
vuit domicilis del barri es van in-
tervenir importants quantitats de 
diners en efectiu, 162 quilos de 
plantes i 15 quilos de cabdells de 

marihuana.
El desè detingut és Juan Carlos 

Ramos, regidor del PSC a Sant 
Adrià de Besòs. En la derivada 
política del cas també està im-
plicat el gerent del Consorci, Juan 
Luís Rosique, que ara per ara té 
condició d'investigat. En aquest 
cas se sospita que els dos càrrecs 
públics van desviar diners de les 
concessions per a la vigilància pri-
vada dels pisos buits de la Mina, en 
conxorxa amb el presumpte cap 
de l'entramat dedicat a la venda 
i distribució de droga.

L'operació contra el tràfic de drogues es va saldar amb deu detencions ACN

Félix Riesco, en una imatge d'arxiu ACN
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L'oncle de Bote nega interessos amb els 
prostíbuls i vol querellar-se contra l’Alcalde
"No tinc ni he tingut cap relació amb això, ni tinc cap interès en si es fa o es deixa de fer" 
assegura el familiar

Societat: Redacció - ACN

 L'oncle de l'alcalde de Mataró 
nega qualsevol tipus de vinculació 
ni interès en els macroprostíbuls, 
després que el mateix batlle, David 
Bote, l'hagi assenyalat com a part 
interessada en el negoci dels bor-
dells que des de l'any 2010 litiguen 
per instal·lar-se a la ciutat: "No 
tinc ni he tingut cap relació amb 
això, ni tinc cap interès en si es fa 
o es deixa de fer", ha explicat en 
declaracions a l'ACN. 

L'home, ja jubilat, lamenta que 
s'hagi difós informació "falsa", així 
com el fet que hagi transcendit la 
seva identitat. En una carta envi-
ada a través dels canals de comu-
nicació del PSC, Bote va fer públic 
el nom complet del seu oncle i 
ara l'home estudia si es querella 
contra l'alcalde per difamació o bé 
presenta una demanda de concili-
ació amb l'objectiu que es retracti.

Bote ho va fer públic
L'afer va esclatar dimecres de la 
setmana passada, després que 
l'alcalde de Mataró fes pública 
una declaració ofi cial entrada per 
registre a l'Ajuntament en la qual 

assenyalava el seu oncle com a 
part interessada en la instal·lació 
de dos macroprostíbuls a la ciutat. 
Bote va explicar que es tractava 
d'un exercici de transparència, a 
l'hora que deplorava l'actitud del 
seu familiar i es mostrava ferm 

en la lluita contra aquest tipus 
de negoci.

El PSC fa públic el nom
L'oncle, però, nega qualsevol vin-
culació amb el negoci i es mostra 
incrèdul davant la informació di-
fosa, tant pels canals de comuni-
cació del consistori com del PSC. 
L'agrupació socialista de Mataró, 
de fet, va fer públic el nom complet 
del familiar de l'alcalde, acompa-
nyat d'una carta en la qual Bote 
assegurava que "com a alcalde, la 

família que més m’importa és la 
ciutadania de Mataró".

Des del 2010
Aquesta disputa familiar és el dar-
rer episodi d'un cas que es remun-
ta a l'any 2010, quan un empresa-
ri, Josep Maria Colomer Ribot, va 
demanar llicència per construir 
dos grans prostíbuls al polígon Les 
Hortes de Mataró. El consistori ha 
intentat impedir per diferents vies 
torpedinar el projecte, però una 
resolució del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de l'any 2015 
i una darrera del Tribunal Suprem, 
del passat mes de maig, donen la 
raó a l'empresari.

El projecte continua aturat per-
què la llicència mai es va arribar 
a executar i ara està caducada. 
L'Ajuntament defensa que si l'em-
presari vol tornar-la a demanar, ha 
de reiniciar tots els tràmits i, en-
tretant, es treballa per aprovar un 
nou planejament urbanístic que 
impedeixi projectes d'aquestes 
característiques a la ciutat. L'oncle 
de l'alcalde reitera que es manté 
al marge de la polèmica, de les 
decisions de l'Ajuntament i dels 
negocis d'aquest empresari.

David Bote va fer pública la vinculació del familiar amb l'operació Daniel Ferrer

7

El cas dels macroprostí-
buls fa set anys que està 
encallat, des que el 2010 
se sol·licités la llicència a 
l'Ajuntament
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del matí del dia de recollida. També 
es poden lliurar a les dues deixa-
lleries fi xes de Mataró.

Una recollida poc efectiva
Fins ara, només un 31% dels tras-

tos vells recollits 
han estat dipo-
sitats al carrer 
el dia correcte. 
Aquest fet és un 
problema que 
genera un im-
pacte important 
a la via pública i 
empitjora l'estat 

de neteja dels carrers. La campa-
nya vol augmentar el percentatge 
d'èxit de la recollida.

Avui això no toca
Un fulletó informatiu a cada casa, 
anuncis de premsa i publicacions 
digitals, seran alguns dels mitjans 
de difusió de la campanya. A més, 
quan un objecte vell es deixi al 
carrer el dia equivocat, el perso-
nal del servei l'identifi carà amb 
un adhesiu amb la frase 'Avui això 
no toca' i s'indicarà el dia correcte. 

  La recollida de trastos vells, un 
servei municipal que facilita als 
ciutadans el lliurament d'objectes 
voluminosos, és la protagonista 
de la nova campanya de sensibi-
lització i informació llançada des 
de l'Ajuntament. 
L'objectiu és el 
de millorar l'es-
tat de neteja de 
la ciutat. Els ob-
jectes es recullen 
un dia diferent 
de la setmana a 
cada una de les 
6 zones en què 
s'ha dividit el nucli urbà de Mataró. 
La campanya vol fer arribar la in-
formació a tots els ciutadans per 
saber quan i com han de deixar 
al carrer les deixalles de grans 
dimensions.

Els mobles vells, andròmines, 
matalassos i electrodomèstics de 
gran volum són els objectes que 
el servei municipal recull al llarg 
de la ciutat. Els ciutadans els han 
de deixar davant el portal de casa, 
sense obstaculitzar el pas de via-
nants, la nit abans o fi ns a les 8 h 

Posen en marxa una nova campanya per tal de millorar 
l'estat de neteja de la ciutat 

Augmenta la informació sobre 
la recollida de trastos vells

  Dilluns 12, els Mossos van de-
tenir a Mataró el conductor d'un 
camió que havia encalçat un tu-
risme en una fàbrica. L'home, que 
tenia el carnet retirat judicialment, 
va ser sotmès a la prova d'alcoho-
lèmia i va superar el límit permès.

El camioner va donar un resul-
tat de 0,78 mg/l en aire expirat. Es 
dona la circumstància que l'ho-
me ja havia tingut una suspensió 
temporal del permís de conduir 
el 2003 i tenia el carnet retirat ju-
dicialment des del 2015 per fets 
similars. | Redació.

El camió havia encalçat un 
turisme en una fàbrica

Detingut un camioner 
sense carnet per 
conduir begut

3

El conductor feia tres 
anys que estava amb 
el carnet retirat judi-
cialment per uns fets 
similars

6

La ciutat es divideix en 
sis zones, cadascuna de 
les quals té un dia assig-
nat per la recollida

Núria Moreno va presentar la nova campanya

Un control d'alcoholèmia Cedida 

Cedida 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge  

25
de juny

18h //
Foment Mataroní (c. Nou, 
11. Mataró) //
Entrada: 17€. Reduïda: 15€.

AZUL Y CORINTO, 
REPÀS A LA DANSA ESPANYOLA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Morro’s Band
Dissabte 24 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert de les millors versions de 
rock, soul i disco, des dels 60 fi ns 
als temes més actuals.

II Concert del Solstici
Diumenge 25 juny / 20.30h / 
Esplanada Ermita de Sant Sebastià 
(Sant Andreu de Llavaneres) / 
Gratuït.
Músiques del món a la posta de 
sol. Concert a càrrec de Ravi Ram, 
Gonzalo Paniagua i Fer Tejero. Cant 
Bhakti, una música harmònica, de 
meditació i relaxació.

Tastet d'instruments
Dimarts 27 juny / 17h / Aula de 
Música Masafrets (C. d’Arnau de 
Palau, 3. Mataró) / Reserva prè-
via a info@aulamasafrets.com o 
al 93 758 64 93.

Miquel Biarnés
Dimecres 28 juny / 20h / Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Entrada lliure.
Concert de fi nal de grau de l'ES-
MUC, set temes instrumentals pro-
pis amb infl uències de jazz, funk, 
rock i experiments rítmics.

Agrupació Musical del Maresme
Dijous 29 juny / 19.30h / Pati de 
Can Marchal (Mataró)
Concert de banda dins de la festa 
de l'AV del Pati de Can Marchal. 

Missa Criolla
Divendres 30 juny / 21h / Església 
de Sant Josep (C. Sant Josep, 7. 
Mataró)
Les corals Espígol i Primavera per 
la Pau interpreten conjuntament 
l'obra d'Ariel Ramírez.

'Always Amy'
Divendres 30 juny / 22h / Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
Concert Tribut a Amy Winehouse, 
a càrrec de Núria Martorell.

Neddermann Sisters
Divendres 30 juny / 23h / Sala 
Mirinda (Plaça de Can Xammar. 
Mataró) / Preu: 7€. 
Concert únic i molt especial amb 
les germanes Judit Neddermann 
i Meritxell Nedermann.

Guia cultural

REPÀS A LA DANSA ESPANYOLA

El Foment posa la catifa verme-
lla a la companyia Ballet 

Español SC amb un especta-
cle tradicional que fa 
un recorregut per la 
dansa espanyola des 
dels seus inicis fi ns avui 
en dia. Hi veurem diferents vi-
sions de manera que  cada co-
reografi a tingui el seu moment, 
el seu lloc i la personalitat ne-
cessària per endinsar a l’especta-
dor en diferents estils, èpoques i 
ambients intel·ligibles de la dansa 
espanyola. 
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Cor L'Aixa
Dissabte 1 juliol / 22h / Església 
de Santa Maria (Arenys de Mar) 
/ Entrada: 12€. Anticipada: 10€.
Concert coral "A la fl or del teu jardí" 
amb repertori romàntic de Brahms, 
Rheinberger i Mendelssohn. 

TEATRE I DANSA //

Espectacle de cabaret
Diumenge 25 juny / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Entrada: 8€. 
Espectacle de fi  de curs del tercer 
any del taller de Cabaret dirigit per 
Marta Moya.

Roda d'Esbarts
Diumenge 25 juny / 19h / La Riera, 
davant CC Calisay (Arenys de Mar)
Mostra de Dansa tradicional or-
ganitzada per Veterants Esbart 
Maragall.

'Otello' de Verdi
Dimecres 28 juny / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 16-18€. Teatre Principal (c. 
Església, 45-47. Arenys de Mar) 
/ Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres, d'una de 
les òperes més populars de tots 
els temps. 

INFANTIL // 

Remeis casolans amb herbes: 
fem crema hidratant
Diumenge 25 juny / 12h / Can 
Boet. Centre de patrimoni arque-
ològic i natural (C. de Francesc 
Layret, 75 Mataró). Inscripció 
prèvia: 93 741 29 30.
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

'Balla i Canta'
Diumenge 25 juny / 19h / Zona 
coberta La Riera (Arenys de Mar)
Espectacle infantil a càrrec de Toni 
Vives & Cia.

CAMÍ DE SANTES /

'Guillem Roma'
Diumenge 25 juny / 21h / Plaça 
de Can Xammar (Mataró) 
Inici #Camidesantes2017 amb un 
concert del músic osonenc amb 
infl uències llatinoamericanes, 
rit mes balcànics i mediterranis, 
presentant nou treball 'Connexions'. 

TEATRE /

'Misèria'
Del 26 al 30 de juny i del 13 al 24 
de juliol / 21h / Destil·leria (Camí 
Ral, 282-284. Mataró) Entrada: 
12e. Reserva: 610 594 378.
Torna l'èxit d'Stephen King. Amb 
Xavier Codony i Lidia Rovira 
Comas, dirigits per Pere Vázquez.
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CONFERÈNCIA /

'Com ens protegim del sol? 
Prevenir el càncer de pell és 
cosa de tots' 
Dimarts 27 juny / 19h / Espai 
Gatassa (Mataró). 
Conferència i presentació Junta 
Local de Mataró de l'Associació 
Espanyola Contra el Càncer (AECC).

XERRADA /

'Els drets del col·lectiu LGBTI+' 
Dimecres 28 juny / 19h / L'Altre 
Cafè Cultural (C. d'en Xammar, 
6. Mataró)
Cicle "Fem una infusió amb..." 
Adrià Reyes, Associació 'Sin 
Verguenza'. Organitza: Dones 
Reporteres de Mataró. 

Distinció Òmnium Mataró 2017
Dijous 29 juny / 19h / Òmnium 
Cultural Mataró-Maresme (C. 
Argentona, 59. Mataró)
Distinció a les Escoles GEM i 
Anxaneta. Actuació del grup musi-
cal Zoom (format per ex-alumnes). 

'Cartes sense adreça al doctor 
Alfred Canal'
Dijous 29 juny / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre de Joan 
Garriga, a càrrec de l'autor i de 
Margarida Colomer, historiadora.

Presentació: 'Encara hi ha pa-
pallones al jardí'
Dijous 29 juny / 20h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Presentació i lectura de fragments 

del llibre d'Emília Illamola. Joan 
Poch conversarà amb l'autora. 

FESTES i FIRES //

Festes del Carrer Sant Joan 
Del 23 al 25 de juny / Carrer Sant 
Joan (Mataró)
Divendres 23: 19h, arribada 
Flama del Canigó. 21.45h, sopar 
de Revetlla. 23.30h des de les 
Escaletes, Baixada de les Bruixes. 
23.45h, Castell de Focs. 24h, ence-
sa foguera. 1h, Ball de Serenata a 
càrrec de Cafè Trio. Dissabte 24: 
18.30h, Jocs Infantils. 21.45h, so-
par. 23.30h, espectacle musical 
de rumba catalana amb Arrels de 
Gràcia. Diumenge 25: 12h, Concert 
vermut amb l’Agrupació Musical 
del Maresme. 18.30h, Espectacle 
infantil. 19.30h, Xocolatada popu-
lar. Traca fi  de festa.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 23 juny / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "La nit màgica de 
Sant Joan", de Roger Roig.
Dimecres 28 juny / 17.30h: Art 
Time: "Pintem l'estiu", taller d'ac-
tivitats plàstiques.
Dijous 29 juny / 17.30h: L'Hora del 
Conte: "En Santi a la biblio" de la 
Fundació El Maresme.

'Conte d'estiu'
Dimarts 27 juny / 18h / Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).
L'Hora del Conte amb Laura Tamayo.

'Puig i Cadafalch, un viatge en 
el temps'
Dimecres 28 juny / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (C. de Prat de la 
Riba, 110. Mataró). 
L'Hora del Conte Especial a càrrec 
de la Cia. Patawa.  

Buc de contes
Dijous 29 juny / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "El senyor Conill 
i la seva fàbrica de xocolata" d'Elys 
Dolan.

XERRADES I LLIBRES /

'L'insomni i com tractar-lo a 
la farmàcia'
Dimarts 27 juny / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada a càrrec d'estudiants de 
Farmàcia de la UB. 
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Revetlla Carrer Altafulla
Divendres 23 juny / Mataró
17.30h, Tallers i jocs infantils. 
18.30h, Actuació musical a càrrec 
de Mireia Federico. 19h, Música en 
directe amb el grup Andana. 19.45h, 
Rebuda de la Flama del Canigó. 
23h, Revetlla amb música en di-
recte del Duo Corxet. Organitza: 
Veïns del carrer d’Altafulla.

Foguera de Sant Joan 2017
Divendres 23 juny / Argentona
18h Can Doro, Construcció de la 
Foguera i del Ninot. 19.30h, Rebuda 
de la Flama del Canigó i lectura del 
manifest. 20h, Penjada del Ninot. 
21h Plaça del Vendre, Sopar de 
carmanyola. 22.30h Can Doro, 
Encesa de la Foguera. 23h Plaça 
del Vendre, Ballaruques de revet-
lla amb Dj Manel (hi haurà servei 
de bar). 

Sant Joan a Arenys de Mar
Divendres 23 juny / Arenys de Mar
21h Plaça de l'Ajuntament, Arribada 
de la Flama del Canigó i Lectura 
del manifest. 21.30h, Encesa de la 
foguera. 23.30h a la Plaça de les 
Palmeres, Revetlla de Sant Joan, 
amb els DJ's Quijote Grup.

Festes de Barri del Pi
Del 23 al 25 juny / Vilassar de Dalt
Divendres 23: 21h, Sopar (8€). 
21.30h, Exhibició de ball a càr-
rec d'Alternativa. 23h, Ball de 
Revetlla amb el grup Sharazan. 
Dissabte 24: 12h, Festa de l'escu-
ma. 19.30h, Exhibició de Zumba. 
20h, Concurs de Migas Moje, l'As-
sociació farà 75kg de migas (4€). 
23h, Ball amb el conjunt Orgue 
de Gats. Diumenge 25: 12h, cer-
cavila de gegants. 14h, arrossada 
popular (4€).

La Flama del Canigó 
Divendres 23 juny / Mataró
18.30h a Sant Simó, Arribada de la 
Flama del Canigó. De 18 a 21h als 
Jardins Vil·la Romana de Rocafonda, 
animació infantil, rebuda Flama, 
lectura del manifest, berenar Coca 
Sant Joan i encesa foguera. 19.10h 
davant l’Ajuntament, Ballada de 
l’esbart Dansaires d’Iluro. 19.15h, 
Cercavila  des de la pl. Santa Anna 
fi ns a l’Ajuntament. 19.30h, lectura 
del Manifest i actes institucionals.

Festes del barri Peramàs-
Esmandies 2017
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Divendres 23: 23h Rda. Antoni 
Comas, Gran Revetlla de Sant 
Joan. Dissabte 24: 19.30h, concert 
Agrupació Musical del Maresme, i 
xindriada popular.   

TROBADA /

III Jornada de Portes Obertes 
Casa Coll i Regàs
Diumenge 25 juny / 12.30 a 14h 
i 19 a 20.30h / Casa Coll i Regàs 
(c. Argentona, 55-57. Mataró). 
Activitats adreçades a tots els pú-
blics per a gaudir de l'obra de l’ar-
quitecte Josep Puig i Cadafalch.

MEDI AMBIENT /

Taller i sortida guiada: 'Anem 
a comptar nius de fang!'
Diumenge 25 juny / 21.30h / Des 
del CC Calisay (Arenys de Mar)
Com fer un cens de nius d'ore-
neta cuablanca. Activitats me-
diambientals a càrrec de Pere 
Alzina Bilbeny, biòleg.

. Cursos d'anglès presencials 
       i "online". Preparació i exàmens de 
       Cambridge i IELTS. Viatges lingüístics i 
       campaments a l’estiu

93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat
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Festa Major de Sant Joan
Del 22 al 26 juny / Vilassar de Mar
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. Dissabte 24: 4,30h, 
actuació de Foc. 5.30h, xocolatada 
popular i despertada sorollosa. 
7.30h, enlairament de coets. De 10 
a 21h al C. Sant Pau, Fira de Dibuix i 
Pintura i Ceràmica. 11.30h a l'Esglé-
sia Parroquial, solemne eucaristia. 
A la sortida d’ofi ci, ball de nans i 
gegants. 18h, Concerts cors Aula de 
Música. 20h, Concert i ball Vilassar 
Big Band. 20h Escola Pérez Sala, 
Concert Principal de la Bisbal. 21h 
Aparcament Patronat Parroquial, 
PD Porco Rosso, Miquel del Roig, 
Banana Beach i Clotildes. 22h Pl. 
Ajuntament, Sardanes. 22.30h, 
Correfoc. 23h Escola Pérez Sala, 
Ball Festa Major. Diumenge 25: de 
10 a 14h, II Trobada de cotxes clàs-
sics. 11h Pl. Tarradellas, Xeringada i 
escuma. 11h Pg. Sant Joan de Mar, 
Super tobogan urbà de 100m. 11h, 
Cercavila dels Ssstrèpits. D'11 a 14h 
i de 17 a 21.30h, Fira d’americans. 
12h Pl. de l'Ajuntament, Exhibició 
castellera. 18h Pg. dels Pins, actu-
ació infantil. 20h, concert acústic 

Clara Lombao. 20.30h Ateneu 
Vilassanès, teatre 'Toc Toc' de 
La Tropa Teatre. 21h Pl. Picasso, 
Màgia. 21h Pg. dels Pins, Sopar 
popular i concert acústic de 'La 
cuca viu'. 23h Escola Pérez Sala, 
concert 'Gossos'. Dilluns 26: 19h, 
Espectacle circ familiar i cercavi-
la. 20h Pl Església, Despenjada 
de l’ase Innocenci. 20h Platja 
Palomares, Sardinada. 20.45h, 
Comiat del Pigat i la Lucía amb el 
Sant Ramon. 21h, Havaneres amb 
Cremat de Garbí. 22.30h, Castell de 
focs i anunci del sector guanyador 
de La Rierada.

Sant Joan a Canyamars
Divendres 23 juny / Canyamars
16.45h, sortida direcció Dosrius 
caminant (pl. Germandat). 18h, 
Arribada a Dosrius (pl. Ajuntament). 
19h, Arribada de la Flama del 
Canigó. 20.30h Pl. Germandat, 
lectura del manifest. Brindis amb 
coca, cava i refrescs. 

Revetlla de Sant Pere a 
Llavaneres
Dimecres 28 juny / Poliesportiu 
de Sant Pere (Passeig de la Riera, 
s/n. Sant Andreu de Llavaneres)
18h, Animació infantil amb Oriol 
Bargalló. 21h, Sardinada popular. 
22h, Ball amb Exel Grup.

Homenatge als pescadors de 
Can Sanç
Dimecres 28 juny / 19h / Església 
de Sant Pere (Sant Andreu de 
Llavaneres)
Amb l'actuació musical de Maria del 
Mar Poyatos (piano), Mario Vallès 
(clarinet) i Àlex Rodríguez (vio-
loncel), i la col·laboració de Neus 
Gómez, de la Cia. Inestable d'El 
Casal de Llavaneres.

TALLERS I CURSOS //

Tallers veïnals - Estiu 2017
Dates: Del 26 de juny al 21 de 
juliol i Del 4 al 29 de setembre. 
Inscripcions (de dilluns a diven-
dres de 17 a 21h): Les Esmandies 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) / Tel: 
93.757.88.57. 
Kundalini Ioga (vespre) / Tai-Txi 
(matí o vespre) / Pilates (tarda) / 
Seitai (vespre) / Restauració mo-
bles (matí o vespre) / Patchwork 
(setembre) / Labors (setembre) 
/ Llenguatge Musical (setembre) 
/ Informàtica bàsica (setembre). 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Prepara la teva
pell per a l’estiu

Exfoliació facial oxigenant
+ Exfoliació corporal
+ Hidratació amb massatge

1h Tractament 40€
Tractament + solar 50€
Tractament + 2 solars 60€

C/ Del Parc 90, 08302 - Mataró · Telf: 93 741 29 16 · Whatsapp: 697 24 82 01
www.espaiclinicmataro.com · info@espaiclinicmataro.com

Prepara la teva pell per a l’estiu i protegeix-la 
amb la millor fotoprotecció

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h. • Melé de petanca, dimarts 
matí a les 9h. • Cursos i tallers: 
Puntes de coixí, Country, Balls de 
saló, Pintura, Dibuix, Taller memò-
ria, Havaneres, Relaxació, Català, 
Club de lectura, Anglès, Conversa 
amb Anglès, Informàtica, Fotoshop, 
Modisteria, Art fl oral, Pintura sobre 
Roba, Tai-txi. 

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

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Català (divendres). 
Ball en línia (dilluns). Gimnàstica 
(dilluns i dimecres). Informàtica (de 
dill a dij). Patchwork (divendres). 
Petanca (grup femení dimecres 
de 17 a 19h i grup masculí cada dia 
de 10 a 12h). Manualitats (Dilluns 
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda). 
Pilates i Ioga (dilluns i dimecres). 
Jocs de taula. • Es fan tripletes de 
petanca femenines (interessats 
contactar amb el casal).

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.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Festa Major, del 17 al 23 de juny. 
Divendres 23: 11h, Cloenda de l’ex-
posició. 21h, Revetlla de Sant Joan 
al Casal L'Aliança, sopar i ball. • 
Ball: tots els diumenges a les 17h. 
• Juguem tots: cada dimecres 
a les 16h. • Petanca: melé cada 
diumenge. 

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 
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.

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

núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017

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

Gent gran

Gent Gran 1777.indd   2 21/6/17   17:57



Antoni Pousacoma
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 9 de juliol. 
Recull antològic d’aquarel·les i acrí-
lics de l'artista.

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)
Fins al 31 de juliol: 
• La veritat inefable. El 'Llibre 
d’Amic e Amat' de Ramon Llull.
Fins 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.

'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. 

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). 
Fins al 24 de setembre:
• Col·lecció Bassat. Art Contemporani 
de Catalunya 1980-1989 (II).

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.

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).

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.

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

'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.

'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.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

INAUGURACIÓ /

'Bocins de Santes'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Del 27 de juny al 21 
de juliol.
Exposició de fotografi es de Clara 
Ballesta, d'entitats i actes de la 
Festa Major Les Santes.

SI TENIU GANES 
DE SANTES...
A IDEALA també en tenim.
A què espereu a portar-nos la idea per 
estampar les samarretes del vostre grup?
Tel. 93 790 97 73  |  www.ideala.cat - idea@ideala.cat

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

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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de l’estiu, amb premis en àbacs i 
sorteigs, també per a socis de Som 
Mobilitat. Addicionalment, Abacus 
Cooperativa reforçarà el seu fons 
bibliogràfi c a la botiga de Mataró 
amb llibres que tractin temes pro-
pers a l'economia circular, el medi 
ambient o la sostenibilitat.

Formar part de moltes xarxes
Afegir valor social i econòmic a 

la relació entre 
Abacus i els seus 
socis i clients, 
per consolidar 
la relació de 
confiança amb 
noves experi-
ències partici-
patives i de ser-
vei en un àmbit 

molt proper per la cooperativa 
com és el consum responsable i 
la sostenibilitat, són alguns dels 
objectius de Som Mobilitat amb 
l'impuls de la nova iniciativa. Neix 
amb l’objectiu de formar part de 
moltes xarxes i, per aquest motiu, 
aposten pel treball col·laboratiu, 
transparent i sincer.  | Redacció

 Abacus i la cooperativa Som 
Mobilitat aposten per implicar 
les comunitats de socis i sòcies 
d'Abacus en projectes d'econo-
mia social i col·laborativa. Així van 
fer-ho públic durant l'acte de pre-
sentació de l'acord amb l'alcalde, 
David Bote, el president de Som 
Mobilitat, Ricard Jornet, un dels 
socis fundadors, Arnau Vilardell, 
i el director de Nous Negocis i 
I n n o v a c i ó 
d ’ A b a c u s 
Cooperativa, 
A n t o n i o 
Naranjo. Aquest 
projecte cerca la 
sostenibilitat a 
través del trans-
port i aposta per 
consolidar la re-
lació de confi ança amb els mem-
bres de la cooperativa. 

Noves experiències pels socis
Els socis d’Abacus Cooperativa 
gaudiran de 4 hores gratuïtes de 
lloguer dels vehicles elèctrics de 
Som Mobilitat. A més, també hi ha 
previstes promocions per a després 

Signa un acord amb Som Mobilitat per refermar el 
compromís dels socis amb la transformació social 

Abacus amb la mobilitat 
sostenible

 L'Ajuntament de Mataró ha rea-
litzat les obres pertinents per subs-
tituir els tres elevadors de l'interior 
del Mercat Municipal de la plaça 
de Cuba que sovint patien avaries. 
Pensats per a la càrrega dels pro-
ductes i la retirada de les deixalles, 
els aparells milloraran la feina dels 
treballadors del mercat. Dos dels 
nous aparells comuniquen el so-
terrani, la planta baixa i la plan-
ta altell, mentre que l'altre, fa de 
vincle entre la planta baixa i el 
soterrani, pensat per a la retirada 
d'escombraries.

Les obres de substitució de cada 
aparell s'han fet d'un en un per 
evitar deixar els treballadors del 
Mercat Municipal sense elevadors 
per realitzar la seva feina. Pensats 
per transportar un pes mínim de 
1.100 quilograms i amb capacitat 
mínima de 13 persones, la substi-
tució ha suposat una despesa de 
103 mil euros.

Fabricats amb parets, portes, 
sòcol, terra i marxapeu d'acer in-
oxidable, els elevadors compten 
amb il·luminació led que s'apa-
guen automàticament quan l'apa-
rell està aturat i ningú l'utilitza. 
Aquests, però, només poden ser 
utilitzats pel personal del mercat 
i, per aquest motiu, l'accés està 
restringit. | Redació.

Pensats per a la càrrega i 
el trasllat de productes

Nous aparells 
elevadors al Mercat 
de la plaça de Cuba

1

És el primer acord 
d'aquestes característi-
ques, que ara volen imi-
tar en altres empreses

Un vehicle elèctric de Som Mobilitat.

La Plaça de Cuba Cedida 

Cedida 

Ciutat núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

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

C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08

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

J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)

Riera, 57 937 901 030 

CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-

20,30  c/Nou, 1 937 901 957

S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h

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

M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30

Ctra. de Mata, 43 937 901 828

M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14

Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i

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

H.BERTRAN c/Gatassa, 10 937 982 915

J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79 937 905 418

T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

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

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

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262

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

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

E. BARREDA c/Alemanya, 6 937 573 421

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21

c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30

Sant Josep, 30 937 904 340 

A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 

20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517

L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 

Diss alterns 9 a 13,30. 

Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 

ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 

20,30. Diss. de 9 a 14h.

Av. President Tarradellas, 34 935 361 662

P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 

de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491

C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 

21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540
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Grup Municipal de Ciutadans

1.- Som l'únic grup municipal que defensa l'aparcament gratuït al llarg del 
Front Marítim.
2.- Som un grup compromès que ha presentat i defensa el projecte d'integració 
de tots els estudiants mataronins a la pràctica d'Esports Nàutics.
3.- El nostre grup es compromet a la transformació del Port en un veritable 
Eix Comercial dinamitzador de la ciutat.
4.- Creiem en una connexió fàcil i sostenible del nostre Passeig Marítim amb 
el litoral, potenciant el cicloturisme des de Barcelona.

L'aposta de Ciutadans pel Front Marítim
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5.- Volem un Front Marítim ric, amb una àmplia oferta lúdica, esportiva i 
sobretot comercial.
6.- Estem decidits a apostar fort per establir sinergies potents entre el 
TecnoCampus (líder en economia del coneixement) i les empreses del 
sector nàutic.
7.- En definitiva, volem i exigim una aposta clara i decidida pel nostre 
litoral mataroní.

L'aposta de Ciutadans pel Front Marítim
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Moreno no dimitirà com li demanava Volem
El grup municipal li retreu "una actitud que desprotegeix els treballadors" pel conflicte de 
Mataró Bus, del que la regidora assegura que l'Ajuntament no és responsable

Política: Laia Mulà

 Volem va demanar la dimissió 
de Núria Moreno, segona tinent 
d'alcalde i regidora de Via Pública, 
a la qual ella ha respost amb fer-
mesa que no dimitirà “perquè en 
cap cas té raó ni hi ha cap mena de 
veracitat en les seves declaracions”. 
Considera que Montse Morón, 
de Volem, vol crear confusió amb 
les seves declaracions i li demana 
rigorositat. A més, Núria Moreno 
l'acusa d'alimentar els confl ictes 
per projectar-se personalment en 
lloc de contribuir a solucionar-los.

 Volem Mataró va demanar la di-
missió de la regidora Núria Moreno 
“per mala gestió, falta de comuni-
cació i deixadesa del control en els 
serveis públics que l’Ajuntament 
té externalitzats i que paga amb 
diner públic”. La portaveu Montse 
Morón ho va demanar en roda de 
premsa, criticant a la segona tinent 
d’Alcalde una “actitud que despro-
tegeix i perjudica els treballadors”.

Les acusacions de Morón
Volem assegura que “fa massa 
temps que Núria Moreno acu-
mula una extensa llista d'errors 
intencionats que, fi ns ara, han pro-
vocat el rebuig de la policia local, 

els conductors de Mataró Bus, els 
treballadors de Foment que s'en-
carreguen de la neteja, les treba-
lladores de la zona blava”. També 
critiquen la demora en l’informe 
de municipalització del servei de 
bus i el nou Pla de Mobilitat.

Per a Volem, l’actitud que impu-
ten a la socialista “manté la ciutat 
paralitzada” i arriben a dir que “és 
evident que la regidora és perju-
dicial per als treballadors i treba-
lladores públics, és perjudicial per 
als drets laborals i és perjudicial 
per a gestionar els diners públics”.
Mataró Bus continua en confl icte

Mataró Bus segueix igual
El principal confl icte per ara és 
l'acomiadament d'un membre 
de Mataró Bus que ha comportat 

moltes queixes per part dels treba-
lladors. Moreno va destacar que el 
problema té lloc entre la direcció 
d'empresa que té la concessió i 
els seus treballadors i que l'Ajun-
tament no és el responsable del 
confl icte perquè és un servei pú-
blic externalitzat. Va afi rmar, però, 
que des de l'Ajuntament estan “en 
contacte amb totes les parts impli-
cades” per arribar a una solució i 
que estan exercint de moderadors 
amb una taula de diàleg.

 Moreno va afegir que “fi ns ara 
l'Ajuntament no havia fet un con-
trol tan exhaustiu” del servei com 
el que estan realitzant des de Via 
Pública des de l'inici del mandat. A 
més, segons les enquestes efectua-
des als usuaris, el servei de Mataró 
Bus està qualifi cat amb un notable.

Núria Moreno, en un dels últims plens municipals Daniel Ferrer

Montse Morón va demanar la dimissió de Moreno Daniel Ferrer
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L'equip humà d'Aliança Mataró Daniel Ferrer
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aquest és, òbviament, el d'Aliança 
Mataró. A la Plaça de les Tereses 
trobem les instal·lacions d'una 
mútua de salut sense ànim de lu-
cre, que reverteix tots els benefi cis 
en la millora contínua dels serveis 
que ofereixen als seus mutualistes. 
Aliança Mataró es manté fi del a 
l’esperit fundacional del mutualis-
me, basat a ajudar-nos els uns als 
altres i treballa cada dia per oferir 
els millors serveis als seus associ-
ats, mitjançant una àmplia oferta 
d’assegurances i prestacions de la 

Aliança Mataró, 
més que una 
mútua

L'entitat històrica té un 
ampli catàleg de serveis 
d'assegurança

  A Mataró, en concepte de mú-
tues de salut hi ha un nom propi 
que per història, professionalitat i 
arrelament, sobresurt de la resta i 

màxima qualitat, a un preu acces-
sible per a tothom. És important, 
també, que garanteix la igualtat de 
condicions, sense diferències en 
funció de les característiques indi-
viduals o de l’estat de salut, i amb 
total transparència sobre el preu 
que es paga per estar amb aquesta 
veritable institució de la ciutat.

A Aliança Mataró pots gaudir 
de serveis i cobertures de la ma-
teixa qualitat o millors que les 
que ofereixen les grans compa-
nyies mercantils. Però a diferència 

d’aquestes, et garanteixen que els 
teus diners es quedaran a casa nos-
tra, que revertiran al teu entorn.

De plena confiança
A Aliança Mataró consideren que 
l’accés a una salut de qualitat és un 
dret de totes les persones i per a 
tota la vida. Promouen un sistema 
d’assegurança en la qual l'entitat  
no és propietat de cap accionista 
majoritari o empresa, sinó de tots 
els mutualistes que hi confi en la 
seva salut. | Redacció

amb Empenta
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Fira Marinera i més activitats a la Festa del Port, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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La personalitat histèrica o també 
histriònica li encanta seduir, ser el 
centre, però amb por a la realitat 
sexual. Té una autoimatge sempre 
insatisfeta i li cal a l'altre/a per 
satisfer-la. Un desig mai satis-
fet com alhora també vol satisfer 
sempre el dels altres. Una tasca 
impossible. Erotitza les situacions. 
Busca ser acceptada. No suporta 
la indiferència que la viu com un 
repte. A vegades, les malalties les 
fa servir com per atraure l'atenció. 
Sempre en actitud de conquerir. 
Li cal una reflexió introspectiva 

Apunts
psicològics

per adonar-se de les seves insa-
tisfaccions no raonables. Es creu 
que sempre té tota la raó. No su-
porta la contradicció. Parlar amb 
una persona de confiança i ser 
ben escoltada, aleshores podrà 
escoltar-se a si mateixa.

La personalitat obsessiva i 
compulsiva és alimentada per 
la tècnica, la qual és perfecta i no 
falla. La personalitat obsessiva 
gasta una gran quantitat d'energia 
emocional per aconseguir me-
tes i l'admiració. L'exigència i 

perfeccionisme es poden tradu-
ir, a vegades, en actitud depressi-
va, desànims, sentir-se que no és 
ben acceptat i que no ho fa tot bé. 
Pot emergir també l'agressivitat 
verbal cap als altres. Pateixen si-
lenciosament. Li cal un bon amic 
per parlar i ser comprès. Un ajut 
psicoterapèutic el pot ajudar a 
alliberar-se d'aquesta super exi-
gència mental, que confon amb 
obligacions i deures que no pot 
evitar; se n'adona d'aquest escla-
vatge interior.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Personalitat Histèrica (histriònica) 
i Rígida (ob sessiva-compulsiva) (5/6)
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El Festival d'Orgue mira Puig i Cadafalch
El Jaume Isern comptarà amb organistes internacionals de primera línia i alumnes 
d'alt nivell procedents d'arreu del món, des de l'1 fins al 18 de juliol.

Música: Laia Mulà

 Obrir l'instrument històric més gran de Catalunya 
i tot el patrimoni que comporta a la ciutadania és 
la voluntat del VI Festival Internacional d'Orgue 
Mataró-Barcelona 'Jaume Isern'. Articulat en di-
verses línies, la programació oferirà concerts amb 
vídeo-projecció i il·luminació artística per viure la 
música com una experiència global, visites guiades 
i projectes pedagògics, tallers per aprendre noves 
experiències al voltant de la música, entre altres 
activitats. Aquest és un festival ja consolidat per la 
seva afluència de públic de totes les edats, així com 
pel prestigi internacional que ha reunit.

Enguany coincideix amb una Acadèmia 
Internacional que portarà alumnes d'alt nivell de 
la Xina, els Estats Units, Rússia, Àustria, Bulgària, 
Polònia, Singapur, Finlàndia, entre altres països, a 
més de reunir artistes de primera línia. Una altra 
novetat és que, a excepció del concert inaugural, la 
resta de recitals professionals seran de pagament 
amb la voluntat de cuidar el confort dels assistents 
i de posar en valor el festival. Les entrades, que tin-
dran un preu simbòlic de 3 euros.

Entre els dies 1 i 18 de juliol, poc abans de la Festa 
Major de les Santes, el Festival Internacional d'Orgue 
Mataró-Barcelona 'Jaume Isern' organitza una llarga 
llista d'activitats i tallers com les esperades visites 
guiades a l'orgue de Santa Maria de 4.500 tubs, el 
més gran dels històrics a nivell català. Els dies 1 i 2 
de juliol es podrà visitar de manera gratuïta.

Raul Prieto mira Puig i Cadafalch
El primer concert del festival serà el 8 de juliol amb 
'La Gran Música a la Catalunya de Puig i Cadafalch: 
La fantasia de les òperes de Wagner i els grans ro-
màntics', a càrrec de Raúl Prieto. El director artístic 
del festival ha volgut dedicar el primer gran recital 
a la figura del mataroní il·lustre. 

Raúl Prieto

És el director, alma 
mater i protagonis-
ta del primer concert 
del festival

 Daniel Ferrer 

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Com a novetat, els 
concerts seran de 
pagament a un preu 
simbòlic de 3 euros
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el teatre la veu d’un poble.
Ens agraden les ciutats accessi-

bles. Les ciutats que són espai de 
drets i oportunitats per a tothom. 
Ciutats on la cultura es viu com 
un valor essencial, constituent. 
Ciutats on els ciutadans es fan seu 
aquest teatre innovador, de quali-
tat i de proximitat. I aquest teatre 
es fa seva la ciutat.

Aquesta era la visió d’en Moisès 
del seu teatre per Mataró. Visió i 
compromís que va aprendre del 
seu pare, en Carles Maicas, el tiet 
Maicas, i que el va portar un pas 
més enllà.

Malauradament en Moisès ens 
ha deixat. Però que no ens deixi 
aquesta visió del teatre tant Maicas, 
i empenyem per fer que hi hagi les 
voluntats, les eines i els recursos 
necessaris per convertir aquesta 
visió en una missió.

La missió per la que ha lluitat 
en Moisès.  La missió Maicas.  | 

Ivan Pera

Ivan Pera és exregidor de 
l'Ajuntament de Mataró i 
cosí germà de  Moisès Maicas.

  El passat dimarts 13 de juny va 
ser el maleït dia en què en Moisès 
ens va deixar. Home de teatre, crea-
tiu i arriscat, la relació d’en Moisès 
amb Mataró era molt més que bi-
ogràfi ca. Mataró era un dels seus 
escenaris i un laboratori pel seu 
teatre.

En Moisès va apostar per un tea-
tre innovador i amb voluntat d’im-
pacte social. Un teatre d’avant-
guarda però que fos accessible a 
tothom, com espectadors i com 
a actors. I deslocalitzat: havia de 
passar a Barcelona però també a 
Mataró. No només havia d’estar 
protagonitzat per grans profes-
sionals, sinó també per aquells i 
aquelles que simplement en voli-
en participar. A través de les seves 
classes i de les seves obres a Mataró 
en Moisès va oferir a molta gent 
(joves i grans) la vivència del teatre.

En Moisès va apostar per una 
creativitat que s’expandeix arreu, 
més enllà de les grans capitals, com 
una taca d’oli que ho vol impregnar 
tot. Un teatre que podia haver estat 
propietat d’uns quants ha estat un 
teatre de molts. El somni de Lorca: 

L'exregidor Ivan Pera recorda el llegat del seu cosí 
germà Moisès Maicas, director teatral

Moisès Maicas, el seu teatre 
i Mataró

 La tretzena edició de la Diada 
Castellera del Mercadal torna-
rà a aplegar a Reus el 7 d'octu-
bre algunes de les millors colles 
del panorama casteller. A més 
dels Xiquets de Reus, amfi tri-
ons i promotors de la diada, el 
Mercadal acollirà els Castellers 
de Vilafranca, la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls, els Minyons de 
Terrassa, la Colla Jove Xiquets 
de Tarragona i els Capgrossos de 
Mataró. Coincidint amb la Capital 
de la Cultura Catalana Reus 2017 
la diada inclou cinc colles convi-
dades -incloent totes les de 10-, a 
més de la local, una més del que 
ha estat habitual en les darreres 
edicions d'aquest esdeveniment 
casteller, que se celebra cada dos 
anys, alternant-se amb el Concurs 
de Castells de Tarragona.

Una participació, el 2013
Els Capgrossos ja van prendre part 
de la diada del Mercadal el 2013 
on, venint d'un mal any, es van 
superar descarregant-hi la Tripleta 
Màgica i el pilar de 7 amb folre, en 
una de les seves millors diades. 
En la presentació de la diada, di-
jous passat, els representants de 
les diferents colles van augurar 
programes de màxims per la cita 
especial d'aquest 2017. | Red-ACN.

Repetiran presència al 
Mercadal el 7 d'octubre

Els Capgrossos seran 
a Reus al costat de 
les millors colles

Moisès Maicas

El 5 de 9 de l'any passat

 Arxiu

 Capgrossos
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 L'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès en la 
primera etapa i que des de fa 13 
anys introdueix l'idioma en edat 
pre-escolar ha perfeccionat el seu 
programa adoptant en exclusiva a 
casa nostra el TET, el Total English 
Teaching. Es tracta d'una metodo-
logia perfeccionada durant anys 
a València que Anca té en exclu-
siva a casa nostra i que parteix de 
la interacció per tal que els nens 
i nenes aprenguin l'idioma amb 
gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents com 
les cançons, que van variant depe-
nent de l'època de l'any, en aquest 
cas la primavera. S'identifi quen 
elements a partir d'aquestes can-
çons i es van aprenent diferents 
conceptes de forma dinàmica amb 
una metodologia molt pràctica i 
efi cient. Es tracte d'un mètode 
molt participatiu que no cansa 
ni avorreix els nadons. 

Per etapes
El TET  està perfectament plani-
fi cat per etapes i molt complert 
en cadascuna d'elles i va incor-
porant elements d'aprenentatge 
a mesura que es fan grans. A més, 
els nens poden practicar a casa 
amb el que s'involucra la família 
a l'entorn educatiu.

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

Publicitat
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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 Torrot CN Mataró torna a guanyar 
 el Campionat d'Espanya d'Aigües Obertes 
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el Esporttot
Roger Rabassa
Natació  Torrot CN MataróEl Personatge

Els confessaré que fa dies que 
salivejo. El calendari, quan passa 
Sant Joan, sembla que es precipi-
ti. Com si de cop cremés el temps 
de la mateixa manera que ho fan 
els mobles vells a la foguera, l'estiu 
esclata i amb ell ens arribarà –que-
da una setmana, pelada!– una cita 
més que ineludible, la del Tour de 
França. 

Hi ha tres tipus de persones 
depenent de la relació que tenen 
amb el ciclisme. Els que els agrada 
el ciclisme durant tot l'any i per 
tant miren el Tour, els que els han 
educat en què només val el Tour i 
per tant miren el Tour i els que no 
suporten el ciclisme i diuen que els 
adorm... però s'adormen mirant 
el Tour.

Aquest any 'la Grande Boucle' 
arriba amb el farciment habitual 
per a tots els galls del pilot actual 
però també amb un cert aire d'in-
cògnita. I és que de moment la 
temporada no està escatimant en 
sorpreses parcials o totals i l'única 
gran volta de tres setmanes que 

precedeix el Tour ens ha deixat un 
Giro de guió inesperat. El que ha-
via de ser un duel entre Quintana 
i Nibali va acabar sent la prime-
ra 'maglia rosa' i molt més per a 
un Tom Dumoulin a qui és massa 
fàcil i evident de veure-li simili-
tuds amb la llegenda viva que és 
Miguel Induráin.

L'holandès no participa al Tour 
però el seu exemple podria ser 
l'esquer rere el qual algú s'atrevei-
xi a alçar la veu i trencar el domi-
ni tediós que l'equip Sky i Chris 
Froome han exercit amb mà de 
ferro els últims anys. Una operació 
contra el dopatge sembla haver 
fet trontollar la fama –i sobretot el 
rendiment– de l'equip anglès i el 
vigent campió arriba a la línia de 
meta sense victòries ni bones sen-
sacions aparents.

Serà suficient això per tenir un 
Tour mogudet? Mai se sap. Però 
el que és clar és que a partir de la 
setmana que ve, durant tres set-
manes, el Tour esdevé protagonis-
ta. Vinga saliva!

Salivera ciclista amb incògnita 
S'acosta la gran cita del Tour de França

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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El Torrot CNM campió de Cata-
lunya i Espanya d'aigües obertes

Rabassa va ser plata, i or 
català, en 10 km, i Guillem 
Pujol va guanyar el bronze 
català en els 5 km 

El passat cap de setmana es va 
disputar al llac de Banyoles el XX 
Campionat d'Espanya d'Aigües 
Obertes i l'equip del Torrot Centre 
Natació Mataró va aconseguir re-
validar el títol estatal per equips i 
Roger Rabassa, un dels seus com-
ponents, també va pujar al podi 
per recollir la medalla de plata en 
els 10 km. La mateixa competició 
va ser vàlida per atorgar els títols 
catalans d'aquesta especialitat.

 El dissabte en la prova dels 10 
km el més destacat va ser Roger 

El podi del Campionat de Catalunya individual. | CNM

Rabassa que amb un temps de 
1:55:32.4 va ser el primer sènior, 
però es va haver de conformar 
amb la medalla de plata, ja que el 
va superar per dos segons el jú-
nior Gaspar Andrade (CN Arzúa). 
Guillem Pujol va acabar en 7è lloc 
absolut i 4t sènior amb 1:55:47.0 
i Adrián González va arribar 9è 
absolut i 6è sènior amb 1:55:49.0.

El diumenge en la prova dels 
5 km el millor del Centre va ser 
Guillem Pujol, que l'any passat ha-
via estat campió júnior, i que va aca-
bar en 5è lloc amb 54:13.3. Roger 
Rabassa va acabar en 7è lloc amb 
54:23.7 i Adrián González va ser 
8è amb 54:28.7.

En la classificació global per 
equips el Torrot Centre Natació 
Mataró es va fer amb el títol amb 
74 punts, per davant del CN Mairena 
de Sevilla amb 49 i el CN Riveira 
de Vigo amb 42.

També campions de Catalunya
La competició també era vàlida 
com a Campionat de Catalunya i 
evidentment l'equip del Torrot CN 
Mataró va quedar campió català per 
equips i Roger Rabassa ho va ser 
en els 10 km, amb Pujol i González 
acompanyant-lo al podi, i Guillem 
Pujol va obtenir el bronze català 
en els 5 km en prova guanyada per 
Antonio Arroyo del Medi.

Pujol, Rabassa, González i el seu entrenador Sergi Garcia. | CNM

Sortida i podi als 5km. | RFEN I CNM

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes
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el Esporttot BÀSQUET

El club mataroní tanca una 
temporada perfecta on ha 
aconseguit tots els títols 
possibles

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Figueres la 2a edició 
del Torneig Flama del Canigó que 
enfronta els dos primers classifi-
cats de Copa Catalunya amb els 
seus homòlegs francesos de les 
lligues del Languedoc-Rousillon.

A les semifinals de dissabte, els 
mataronins es van enfrontar amb el 
Basket Nîmes, a qui van aconseguir 
derrotar de forma clara per 81 a 61. 
Escapant-se ja des dels primers 
minuts de l'enfrontament davant 
del conjunt francès. Al descans la 
diferència ja superava els 10 punts, 
48 a 36, i el partit ja començava a 
semblar a sentenciat.

Nou èxit per al Boet. | FCBQ

 El Mataró Parc Boet s'endú el 
torneig Flama del Canigó 

81  MATARÓ PARC BOET

61  BASKET NÎMES

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), 
Canals (9), Hermoso (15), Naharro (7), 
Ros (1), Champagnie (12), Franch (4), 
Corella (3), Rubio (20) i Forcada (8). 22 
de 41 en tirs de 2, 6 de 34 en tirs de 3 i 
19 de 29 en tirs lliures.

PARCIALS: 20-13, 28-23, 15-11 i 18-14

A la represa, els francesos no van 
ser capaços de revertir la situació 
i el conjunt taronja, amb un gran 
Marc Rubio es va acabar imposant 
per 20 punts, 81 a 61.

Posant la cirereta a una tem-
porada històrica
 A la final es va tornar a viure la re-
edició de la final de Copa Catalunya 
entre mataronins i el Sant Josep 

de Badalona. I el resultat va ser el 
mateix, amb victòria mataronina 
que tanca una temporada perfecta, 
on ha guanyat la lliga, el campio-
nat de Copa Catalunya, el Torneig 
Flama del Canigó i, a més a més, 
aconseguint l'ascens a lliga EBA.

El partit va ser molt igualat des 
de bon inici, amb un conjunt mata-
roní amb moltes baixes i on només 
van jugar 6 jugadors. Malgrat tot, 
al descans la diferència només era 
de 4 punts per al conjunt badalo-
ní, 53 a 49, després d'una primera 
part on va destacar el joc ofensiu 
dels dos equips.

A la segona part, el ritme ano-
tador es va reduir i els mataronins 
van començar a fer-se amb la inici-
ativa de l'enfrontament, i amb una 
grandíssima actuació del capità, 
Quim Franch, que va anotar 25 
punts i va capturar 12 rebots, els 
mataronins van superar al Sant Pep 
en un últim quart que va acabar 
marcant el desenllaç del torneig i 
sumant un nou èxit per al conjunt 
del Mataró Parc Boet.

84 CB SANT JOSEP

92 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), 
Canals (17), Naharro (19), Franch (25), 
Corella (17) i Forcada (12). 14 de 26 en 
tirs de 2, 15 de 36 en tirs de 3 i 19 de 23 
en tirs lliures.

PARCIALS: 24-22, 29-27, 17-18 i 14-25
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La Martina també va aconse-
guir un gran rècord comarcal 
en els 100 metres llisos

L'atleta júnior Martina Ballesteros 
(CA Laietània) va formar part de la 
selecció absoluta de Catalunya que 
va conquerir a Ciudad Real el títol 
estatal en el Campionat d'Espanya 
de Federacions Autonòmiques. Va 
competir a la prova dels 4x100 
metres i va obtenir el segon lloc 
amb 46.48, tot i que l'equip te-
nia les baixes importants d'Estela 
García (que va fer rècord català a 
Estocolm amb 23.16) i Cristina Lara 
que va doblar 100 i 200 fent rècord 
d'Espanya promesa. Van ser subs-
tituïdes per Irene Méndez, Laia 

Martina Ballesteros, al centre de la foto, en acció. |EDUARDO BALLESTEROS

Solà i va completar l'equip Jael 
Bestué, que a la prova dels 100 m 
havia fet récord d'Espanya juvenil 
amb 11.70.

Però el més destacat va succeir a 
la prova extra dels 100 metres que 
es va celebrar allà mateix, i que és 
habitual per a les atletes de relleus 
que no tenen plaça a la prova indi-
vidual. La Martina va fer una sen-
sacional marca de 12.09 amb vent 
legal de 1.9 m/s. I d'aquesta manera 
l'atleta laietanenca de Premià de 
Dalt, que entrena Quico López, es 
va fer amb el rècord social i comar-
cal dels 100 metres que tenia Bea 
Indurain amb 12.13, superant-lo per 
4 centèsimes.

Martina Ballesteros amb l'equip de relleus i Rabadan, Tenias i Martínez amb les medalles. | EDUARDO BALLESTEROS I ALBA COLL

Quatre medalles en el 
Campionat d'Espanya 
Cadet de Federacions

També el passat cap de setmana es 
va disputar a Lorca el Campionat 
d'Espanya de Federacions cadet i 
amb Catalunya hi van participar 
tres atletes laietanencs i un lluïsenc.

Segons llocs d'Aina Rabadan i 
Marina Martínez i or per a Biel 
Tenias en perxa

En categoria femenina ho van 
fer les laitanenques Aina Rabadan 
i Marina Martínez. L'Aina va que-
dar segon en salt d'altura amb una 
gran marca de 1,65 m, que és un 
nou rècord comarcal cadet. I la 
Marina també va quedar segona 
en els 1000 metres amb 3:04.96, 
en prova perjudicada per la forta 
calor. Totes dues van col·laborar al 
títol de la selecció catalana.

En categoria masculina va par-
ticipar el saltador laietanenc Biel 
Tenias que va guanyar en salt amb 
perxa amb una marca de 4.55 m 
que també és un nou rècord co-
marcal cadet. I també va partici-
par Marc Fernàndez del GA Lluïsos 
que va quedar 98è en 3 000 m 
amb 9:29.71. En aquest cas l'equip 
català va quedar en segon lloc a 
només dos punts de la Comunitat 
Valenciana que es va fer amb el 
títol.

Ballesteros campiona d'Espanya 
de Federacions amb Catalunya
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En roda de premsa celebrada 
al Consorci del Port ha pre-
sentat els actes esportius que 
es faran al Front Marítim du-
rant aquest estiu

El passat dimarts a les 12 hores el 
regidor d'Esports de la nostra ciutat 
Josep M. Font va fer la presentació 
dels actes esportius que se cele-
braran al Front Marítim de Mataró 
durant l'estiu d'aquest 2017. I ho 
va fer apostant pel lema "Mataró, 
capital d'esport de platja".

Aquesta presentació es va fer en 
una roda de premsa celebrada al 
Consorci del Port Marítim. El gerent 

El regidor d'esports, Josep Maria Font durant la presentació. | TOTMATARÓ

del Port de Mataró, Joan Bellavista, 
va ser l'encarregat d'obrir l'acte, i 
va valorar molt positivament tot el 
que es pugui fer per donar vida a la 
zona marítima de la nostra ciutat, 
com la recent Festa del Port, que 
va fer que moltíssims mataronins 
poguessin tastar esports d'aigua 
el passat cap de setmana.

Tot seguit va parlar el regidor 
Josep M. Font lloant una vegada 
més el potencial que té el front 
marítim de la nostra ciutat i que 
hem de saber utilitzar per al bé 
de la ciutat. Després de destacar 
alguns dels actes més rellevants 

que es faran durant aquest estiu, 
va presentar un decàleg amb el 
qual reivindica la capitalitat dels 
esports de platja per a la nostra 
ciutat i que és aquest:

1. Mataró com a capital d'esports de platja
2. L'esport com a imatge de Mataró
3. L'esport com agent de promoció del 
front marítim
4. L'esport com a eina de divulgació de la 
riquesa del nostre fons marí
5. L'esport com pol d'atracció de visitants
6. L'esport com a motor econòmic
7. L'esport com a oportunitat laboral per 
als nostres joves
8. L'esport com a signe d'identitat de 
Mataró
9. L'esport com a generador d'hàbits 
saludables
10. L'esport com a orgull de la ciutat

El proper acte: la Sincroestiu el 
dia 25 a les 19h
El proper acte, dels molts que hi 
ha previstos per a aquest estiu, 
serà la celebració avançada de les 
Sincrosantes, sota l'organització 
de l'AE Sincro Mataró i que tindrà 
lloc el pròxim diumenge dia 25 de 
juny a les 19h a les instal·lacions 
del Centre Natació Mataró.

Josep M. Font reivindica Mataró 
com a capital dels esports de platja

Torrejón i Ouahabi guanyen la 
Copa de la Reina de futbol

Marta Torrejón i Leila Ouahabi, campiones de la Copa de la Reina. | FCB

Les dues jugadores mataronines 
del FC Barcelona de futbol, Marta 
Torrejón i Leila Ouahabi, van po-
der aixecar la Copa de la Reina, 
per tancar una gran temporada 

on han arribat a semifinals de 
la Champions i han quedat sub-
campiones de la Lliga amb l'equip 
blaugrana, del qual són titulars 
habituals.

Les dues jugadores van ser titu-
lars de l'equip també a la final, en la 
qual el Barça va derrotar l'Atlético 
de Madrid, campió de Lliga, per 4-1. 
Marta Torrejón va jugar tot el partit 
i la Leila va ser substituïda als 66 
minuts quan el marcador estava en 
2-1. L'altra maresmenca de l'equip, 
l'Olga García de Dosrius, que ha-
via començat jugant al Futsal de 
la nostra ciutat, va entrar a jugar 
ja en temps afegit.
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El passat diumenge 18 de juny 
es va celebrar el Campionat de 
Catalunya Infantil de Tekwondo 
de la modalitat de Combat, al 
Poliesportiu Municipal de la Mar 
Bella de Barcelona, amb una gran 
participació de competidors i en els 
quals els clubs mataronins van fer 
una bona collita de medalles, des-
tacant el Club Taekwondo Mataró 

Tots els lluitadors del Tonbal, el Hwarang i el Taekwondo Mataró. | CEDIDES

amb 13. El Hwarang Mataró en va 
aconseguir 8 i el CD Tonbal 5.

Van guanyar medalla d'or: Naia 
Vila, Marc Vila i Albert Romero (Club 
Taekwondo Mataró), Wail Eddehbi 
i Carlota Hidalgo (Tonbal) i Oriol 
Pérez I Unai Jiménez (Hwarang).

Van aconseguir la plata: Sofía 
Avalos y Rokia Samake (Taekwondo 
Mataró), Izan Palomo i Abel 

Vallecillo (Hwarang).
I van aconseguir bronze: 

Elisabeth Porcel, Nahuel Martin, 
Alex Martin, Mark Gorro, Islam El 
Farsi, Rayan Bouhaik,  Joan Gavilán i 
Adrià Padrino (Taekwondo Mataró), 
Dario Garcia, Jon Martínez, Aleix 
Pinyol i Lorien Gómez (Hwarang), 
Jan Sánchez, Moussa Krissi i 
Ibrahim Samad (Tonbal).

26 medalles, 7 d'or, al Campionat de  Catalunya 
Infantil de Combat de taekwondo

El passat diumenge 11 de Juny a 
Sant Sadurní d'Anoia es va dis-
putar el Campionat de Catalunya 
d'Esgrima i l'equip masculí del Club 
Esgrima Mataró, format per Álvaro 
Navas Marin, Pablo de Haro Ponce 
y Adria Santiago Ullod; es va pro-
clamar subcampió de Catalunya per 
equips en la categoria de menors 
de 15 anys. De la mateixa manera 
que l'equip femení, també de me-
nors de 15 anys, format per la Mar, 
la Júlia i la Carla.

Els dos equips subcampions. |CEDIDES

Nou cap de setmana ple 
d'èxits per al club de natació 
sincronitzada mataroní

El passat cap de setmana es va 
disputar a la ciutat de Reus el 
Campionat de Catalunya d'inter-
clubs de natació sincronitzada 
on l'Associació Esportiva Sincro 
Mataró va aconseguir el títol a mi-
llor club de tota Catalunya.

L'equip de rutina combinada i el duet femení pujant el més amunt del podi. |CEDIDA

Cal destacar principalment la 
medalla d'or aconseguida en rutina 
combinada per l'equip format per: 
Carla Faura, Clàudia Thompson, 
Ona Gómez, Maria Melchor, Albert 
Paterna, Alba Angulo i Diana 
Cheuzova.

En categoria de duets, les mata-
ronines Clàudia Thompson i Maria 
Melchor també es van endur l'or.

AE Sincro Mataró campió de 
Catalunya d'interclubs

Èxit per al Club 
Esgrima Mataró
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La competició va servir de 
prova final del Campionat de 
Catalunya

Els passats dies 10 i 11 de juny l'SPAS 
Mataró va organitzar el Trofeu 
Miquel Gil que era la prova final 
del Campionat de Catalunya de pes-
ca submarina en apnea, disputada 
en dues mànegues, després de les 
tres selectives disputades anterior-
ment. Va guanyar Eloy Martínez (CN 
Hospitalet de l'Infant- Vandellós) i 
Isaac Vives i Xavi Blanco de l'SPAS 
Mataró van quedar en 3r i 4t lloc.  

Eloy Martínez, vencedor. |CEDIDA

En el global del campionat Eloy 
Martínez s'ha proclamat campió i 
el dos submarinistes de l'SPAS in-
tercanvien posicions: Xavi Blanco és 
3r i Isaac Vives és 4t. Roger Amat 
ha acabat en 6è lloc.

L'SPAS finalitza en 2n lloc al cam-
pionat de Catalunya per equips
Quinze dies abans a la ciutat 
de Portbou s'havia disputat el 
Campionat de Catalunya per 
equips guanyada pel CN Hospitalet 
Vandellós i en segon lloc es va 
classificar l'SPAS amb Ramon 
Hontanaya, Jaume Raventós i José 
Luís Pizarro.

L'SPAS Mataró va organitzar el 
Trofeu Miguel Gil...

I també el passat 14 de juny l'Spas 
Mataró va fer un bateig submarí a 
20 nois i noies d'una escola de dis-
minuïts psíquics. Una activitat on 
els nois s'ho van passar molt bé i 
van gaudir molt. D'aquesta manera 
es demostrava que el submarinis-
me és una activitat inclusiva i per 
a qualsevol tipus de persona.  

...i també un 
bateig submarí

El passat dia 18 de juny durant el 
matí es van celebrar a Premià de 
Dalt les primeres jornades dedica-
des al futbol per a discapacitats 
psíquics i físics organitzades per 
la Federació Catalana de Futbol.

En aquestes jornades hi va par-
ticipar l'equip adaptat de la UD 
Cirera mataronina, dirigit per Dani 
Morillo, que també és el president 
de l'entitat, i Jonathan Sànchez. I 
tot i que no és el més important, 
el conjunt mataroní va fer el ple 
de victòries.

A l'acte hi van assistir tota la 
junta de la Federació Catalana de 
Futbol, incloent-hi el seu president, 
Andreu Subies.

La UD Cirera participa en les primeres jornades 
de futbol per a discapacitats psíquics i físics

L'Spas organitza un bateig de submarinisme per a nois i noies. |CEDIDA

L'equip del Cirera present a les jornades de la FCF. |CEDIDA
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Victòria de les veteranes del Rem 
Mataró a l'estrena de la lliga

Les vogadores de l'equip sènior femení del Rem Capgrossos de Mataró. | CEDIDA

Aquest passat diumenge va tenir 
lloc a Arenys de Mar la primera 
regata de les set que componen la 
Lliga de Llagut Català. El Club Rem 
Capgrossos de Mataró hi participà 
amb les seves ja consolidades qua-
tre tripulacions competitives: vete-
rà masculí, veterà femení, sènior 
femení i sènior masculí. 

L’equip veterà masculí comen-
çà fort la nova temporada, amb 
una molt bona cronometrada on 

el segon lloc els donà pas directe 
a la final A. La regata va ser molt 
igualada entre els quatre equips 
que competien, i l’equip mataroní va 
acabar en segona posició, malgrat 
que el càlcul del handicap no els va 
afavorir i finalment quedaren ter-
cers per darrere de Rem Badalona 
i el Club de Rem Arenys de Mar.

En la categoria absolut femení, 
les mataronines sortien a defensar 
el títol de Lliga guanyat l’any passat. 

Imposant-se a la cronometrada, 
però a poques centèsimes de les 
rivals, aconseguiren classificar-se 
per a la final A. Una molt igualada 
final que no es decidí fins a l’últim 
llarg, va acabar amb la victòria dels 
Vogadors de Cambrils i les capgros-
ses quedaren en segona posició, 
seguides del Club de Rem Santa 
Cristina i el Club Nàutic Premià.

Pel que fa a l’equip veterà femení, 
donà un cop de taula imposant-se 
en la seva categoria. El segon lloc 
a la seva prova cronometrada els 
permeté classificar-se per a la fi-
nal A, on van guanyar a les actuals 
campiones, les veteranes del Club 
Vogadors de Cambrils, a més del 
Club de rem Xino-Xano de Deltebre 
i el Club Rem Arenys. Així doncs, 
amb aquesta excel·lent actuació, 
les veteranes se situen primeres 
en la classificació general. 

L’equip sènior masculí no aconse-
guí classificar-se per a la final per 
culpa d'un inversemblant quíntuple 
empat en la prova cronometrada. 
Això va fer que l’equip mataroní 
quedés fora de la final C per po-
ques centèsimes. 

El passat dissabte 17 de juny es 
va celebrar en el Pavelló Olímpic 
de Granollers el Campionat de 
Catalunya de gimnàstica artísti-
ca. La mataronina Paola García 
Latorre va aconseguir el bronze 

en categoria de nivell 4. La seva 
germana, Lucía García Latorre va 
ser novena en categoria de nivell 
2. Totes dues formen part del AGA 
Vilassar i estan entrenades per 
Sheila Ruiz.

Paola va pujar al tercer graó i la seva germana, Lucía, va ser 9a. |CEDIDES

Paola García, bronze de Catalunya en 
nivell 4 de gimnàstica artística

Gerard Torres 
s'endú la Copa Cat.

El mataroní Gerard Torres ha com-
pletat una excel·lent temporada 
amb el seu actual club, el BM La 
Roca, aconseguint aquest passat 
diumenge la Copa Catalana, en el 
partit disputat a Banyoles davant 
l'actual campió d'Espanya, el KH-7 
Granollers, per 34 a 30. 

D'aquesta manera el conjunt ro-
querol s'ha pres la venjança davant 
els de Granollers que fa poc els 
van vèncer a la final del campio-
nat d'Espanya. 

Així doncs, Torres ha arrodonit 
una brillant temporada on ha acon-
seguit el tercer lloc al Campionat de 
Catalunya, el subcampionat d'Es-
panya i, finalment aquest cap de 
setmana, la Copa Catalana.
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Aquesta temporada, per prime-
ra vegada en la seva història a 
1a Estatal, l'equip del Joventut 
Handbol Mataró ha viscut un canvi 
d'entrenador al mig de la tempora-
da. Jordi Coma, que havia comen-
çat la temporada, va durar només 
12 partits i, després de 5 derrotes 
consecutives, va ser reemplaçat per 
Àlex Viaña i Cristian Malmagro que 
han acabat la temporada assolint la 
permanència, en la novena posició.

Classificació final: Granollers B 54, Sant 
Martí Adrianenc 51, Sarrià 48, Sant Quirze 
45, Sesrovires 41, La Roca 35, Sant Joan 
Despí 35, Sant Cugat 23, JOVENTUT MATARÓ 
21, Montcada 21, OAR Gràcia 21, Sant Esteve 
Palautordera 20, Esplugues 19, Palautordera 
18, Bordils B 17, Salle Bonanova 11.

Al final s'ha assolit l'objectiu de 
la temporada que era la permanèn-
cia però l'equip ha donat poques 
satisfaccions als seus seguidors 
en un balanç força discret. El JH 
Mataró només ha guanyat 9 dels 
30 partits disputats, per sumar la 
xifra més baixa de punts de tota la 
història a 1a Estatal (21), junt amb la 
de la temporada 2005-06, quan es 
va baixar i se'n van aconseguir 18, 
però en només 26 partits. La pro-
porció és pràcticament la mateixa.

Classificació 1a volta: Granollers B 28, 
Sant Martí Adrianenc 24, Sant Quirze 24, 
Sarrià 22, Sesrovires 22, La Roca 17, Sant 
Joan Despí 17,  Montcada 13, Palautordera 

12, Sant Esteve Palautordera 11, Sant Cugat 
10, Bordils B 10,  JOVENTUT MATARÓ 9, Esplu-
gues 8, OAR Gràcia 8, Salle Bonanova 5.

Classificació 2a volta: Sant Martí Adria-
nenc 27, Granollers B 26, Sarrià 26, Sant 
Quirze 21,  Sesrovires 19, La Roca 18, Sant 
Joan Despí 18,  OAR Gràcia 13, Sant Cugat 
13, JOVENTUT MATARÓ 12, Esplugues 11, Sant 
Esteve Palautordera 9, Montcada 8, Bordils 
B 7,  Palautordera 6,  Salle Bonanova 6.

Tant a la primera volta com a la 
segona l'equip mataroní ha enca-
denat en dues ocasions 5 derrotes 
seguides i en ambdós casos contra 
els mateixos rivals (La Roca, Sant 
Quirze, Sant Martí, Sant Esteve 
Palautordera i Granollers B).

Les 5 victòries en els 7 primers 
partits de la 2a volta van portar 
l'equip a la permanència, tot i que 
només va sumar 2 punts dels úl-
tims 16.

Camp propi: Sant Martí Adrianenc 30, 
Granollers B 28, Sarrià 26, Sant Quirze i 
Sesrovires 25, Sant Joan Despí 23, La Roca 
21, Sant Cugat i Sant Esteve Palautordera 15, 
OAR Gràcia i Montcada 14, Esplugues, Bor-
dils  13, JOVENTUT MATARÓ 12, Palautordera 
8, Salle Bonanova 7.
Camp contrari: Granollers B 26, Sarrià 22, 
Sant Martí Adrianenc 21,  Sant Quirze 20, 
Sesrovires 16, La Roca 14, Sant Joan Despí 
12, Palautordera 10, JOVENTUT MATARÓ 9, 
Sant Cugat 8, Montcada i OAR Gràcia 7, 
Esplugues 6, Sant Esteve Palautordera 5,  
Bordils B i Salle Bonanova 4.

La prestació del Joventut a casa 
ha estat molt feble, amb només 5 

La plantilla del Club Joventut Hanbol Mataró masculí. | ARXIU

victòries dels 15 partits jugats. Ben 
diferent de les 10 de la temporada 
passada i sobretot de les 14 de l'an-
terior. Per sort en moments puntu-
als l'equip va treure el caràcter per 
obtenir victòries importants fora 
de casa (Montcada, Palautordera, 
Sant Cugat i OAR Gràcia Sabadell).

Gols marcats: Granollers B 972, Sant Martí 
Adrianenc 892, Sarrià 853, La Roca 842, 
Sant Quirze 834, Sant Esteve Palautordera 
834, JOVENTUT MATARÓ 833, Sesrovires 
826,   Sant Joan Despí 803, Sant Cugat 788, 
Montcada 779, OAR Gràcia 787,  Palautorde-
ra 758, Salle Bonanova 752, Esplugues 749,  
Bordils B 747.
Gols encaixats: Sesrovires 736, Sant 
Quirze 754, Sarrià 756, Sant Martí 760, Sant 
Joan Despí 773, Granollers B 780, Esplugues 
794, Montcada 803, OAR Gràcia 825, La Roca 
834, Bordils B 842, Palautordera 848, Sant 
Cugat 850, Salle Bonanova 878, Sant Esteve 
Palautordera 904, JOVENTUT MATARÓ 908

L'equip mataroní, situat en gols 
marcats a l'altura de molts dels 
equips de la zona alta, ha estat el 
més golejat de la categoria amb 
més de 30 gols encaixats per par-
tit i això l'ha enviat dos llocs més 
avall que la temporada passada i 
lluny del 4t lloc de fa dues.

Els Protagonistes
Han format la plantilla: Pol Gavañach (25 
partits, 1 gol marcat), Pascual Flores (26 
partits) porters; Bernat Muñoz (119 gols 
en 30 partits), Marc Pey (101 en 30), Dani 
Aguilera (79 en 30), Oriol Prat (78 en 30), 
Àlex Bosch (l'habitual llançador de penals, 
68 en 30), Bernat Bonamusa (65 en 30), 
Jan Bonamusa (65 en 30), Marc López (59 
en 28), Pepo Juàrez (que va ser baixa ben 
aviat, 54 en 11), Oriol Vaqué (48 en 24), Pol 
Vallhonesta (36 en 25), Manel Núñez (juga-
dor encara juvenil, 29 en 24), Carlos López 
(20 en 26) i Berenguer Chiva (11 en 26).

RESUMS 16-17: Campanya 
discreta del Joventut Mataró
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el Esporttot MOMENTS HISTÒRICS

Es compleix mig segle d'una 
de les primeres grans fites de 
l'esport per equips de la capi-
tal del maresme 

El dia 18 de juny de 1967, el diu-
menge passat va fer exactament 
mig segle, l'equip d'hoquei patins 
d'Esport Ciclista Mataró, que pa-
trocinava l'empresa de gènere de 
punt Subirà, va aconseguir el pri-
mer títol estatal a nivell absolut 
de la història de l'esport mataroní: 
el de la Copa del Generalísimo. Ho 
feia cinc anys després que l'equip 
juvenil de bàsquet del Club Esportiu 
Mataró hagués quedat campió d'Es-
panya dos anys consecutius… però 
aquest títol era del màxim nivell 
estatal, ja que en aquella època 
no hi havia lliga estatal, i donava 
dret a jugar la temporada següent 
la Copa d'Europa.

La fase final de la Copa del 
Generalísimo es va disputar al 

El capità de l'EC Mataró, Gamell, aixecant el títol de Copa. | SANTI CARRERAS

Velòdrom de Mataró, i junt amb 
l'equip mataroní van participar-hi 
Reus Esportiu, Vilanova i Noia. La 
setmana anterior en els quarts de 
final EC Mataró havia eliminat el 
Voltregà guanyant per 1-6 a Sant 
Hipòlit, després d'haver guanyat 

Instantània del moment en que arriba el 2 a 1. | SANTI CARRERAS

a casa per 5-1. 
A les semifinals l'EC Mataró es 

va desfer amb gran solvència del 
Noia per 3-0 amb un gol del capi-
tà Gamell i dos de Carbonell, que 
feia poc, jugant amb la selecció 
espanyola, havia estat el màxim 
golejador del Campionat d'Europa. 
A l'altra semifinal va haver-hi sor-
presa, ja que el Vilanova va derrotar 
per 2-1 el Reus, campió de la lliga, 
amb gol decisiu de Vila, jugador 
que la temporada següent fitxaria 
per l'EC Mataró.

A la final, amb molt de pú-
blic a les graderies instal·lades 
a la pista interior del Velòdrom, 
l'equip mataroní es va avançar 
amb gol de Carbonell. Va empa-
tar el Vilanova a la segona part, 
però de seguida Gallén va marcar 
el que seria el gol de la victòria 
amb un xut impressionant des 
de mitja pista, quan quedava poc 
per al final. Encara va haver-hi 
temps per al patiment, ja que 
va haver-hi penal contra l'equip 
local. Però Carlos Largo, aquell 
porter madrileny que jugava sen-
se careta protectora, va aturar el 
llançament de Brasal. I d'aquesta 
manera Gamell va poder recollir 
la Copa del Generalísimo.

Fa 50 anys del primer títol estatal 
absolut d'un equip mataroní

TOTESPORT 1482 (5-12).indd   7 21/6/17   18:35
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A part dels citats Largo, Gamell, 
Carbonell i Gallén, va completar el 
cinc Tinet Rodón. Van estar a la 
banqueta sense intervenir en el joc 
(aleshores es feien molt pocs canvis 
i menys en un partit com aquest): 
Roure, porter suplent, Lorente, Spà, 
Buixeda i Comas. Presidia el club 
Eloi Català. Vicenç Lleonart era el 
president de la secció d'hoquei pa-
tins i Jorge Solà era l'entrenador.

I com es pot veure en la porta-
da de la revista ILUROSPORT del 
dimecres següent, la jornada va 
tenir una cara i una creu, ja que 
el mateix dia el CE Mataró de fut-
bol va perdre per 5-1 a Sant Feliu 
de Guíxols en partit de promoció 
i després de 18 temporades havia 
de dir adéu a la 3a Divisió. 

Era una promoció de descens 
jugada entre quatre equips en sis-
tema de lligueta. El CE Mataró ar-
ribava a la darrera jornada com a 
líder del grup amb 6 punts i per dar-
rere anaven Igualada i Prat amb 5, 
Guíxols amb 4. Dos equips conser-
vaven la categoria i dos la perdien. 

En el partit de la primera volta a 
Mataró l'equip groc-i-negre havia 
guanyat el Guíxols per 7-3, això volia 
dir que, fins i tot perdent per tres 
gols, l'equip groc-i-negre mantenia 
la categoria. Doncs bé en un dels 
partits més tristos que es recorden 
en la llarga història del CE Mataró, 
es va perdre per 5-1. L'equip groc-
i-negre es va avançar al marcador, 
però al descans ja perdia per 3-1, 
i a la segona part va encaixar dos 
gols més, el darrer poc abans del 
final. Es va acabar igualat a punts 
amb el Guíxols, amb el golaverage 
particular empatat (7-3 aquí i 5-1 
allà), però en el general el Guíxols 
tenia un +5 i el Mataró un +2. Això 
va enviar el Mataró a 1a Regional 
després de 18 temporades segui-
des a 3a Divisió.

Van jugar l'enfrontament: 
Domingo, Sastre, Jubiñà, Pons, 
Rodón, Toll, Roy, Tayeda, Carbonell, 
Marín i Martínez. La plantilla de l'EC Mataró amb el títol i portada d'Iluro Sport del dia. | S. CARRERAS

TOTESPORT 1482 (5-12).indd   8 21/6/17   18:35



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

Wonder Woman  

 12:15  17:10  18:00  20:00  20:50  22:50  23:40  00:05  00:30

  [En VOSE]  12:15

La casa de la esperanza  12:00  16:00  18:35  21:10  23:45

 [En VOSE]  12:15  

Hermanos del viento  12:00  16:00  18:05  20:10

Baywatch: Los vigilantes de la playa 12:00  16:00  18:30

Señor dame paciencia 12:00  16:00  00:50

La momia 18:00  19:00  20:20  22:40  01:00

  [dc.] 15:50  18:05        [En VOSE dt.]  20:20

Paris puede esperar 18:20  20:20  22:25      [En VOSE dt.]  20:20

Capitán calzoncillos 17:10

 [ds.] 18:20  20:20          [dc.] 15:50  18:05

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar 

 12:00  16:00  19:10  22:00  00:35

El bebé jefazo 12:00  15:50

Norman, el hombre que lo conseguía todo 21:00

Otello (òpera) [dc.] 20:15

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

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

Marie Curie 18:00  20:00 (24 i 26 juny) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes   
Divendres 23, només 1a. i 2a. sessió     

Wonder Woman  16:00  18:00  19:00  20:30  22:00

Hermanos del viento  

 20:40          [excepte dc.] 16:00  18:00        [dc.] 15:45  17:45

Baywatch: Los vigilantes de la playa 16:00  18:15  20:20  22:40

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

Capitán calzoncillos [excepte dc.] 16:30  18:30  20:20        [dc.] 

16:00  18:00  20:00

La momia  16:00  18:10  20:30  22:40

Pàtria [En català] [excepte dc.] 22:15  

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar 

 18:00          [excepte dc.] 20:00  22:30        [dc.] 22:00

Déjame salir 22:40

El bebé jefazo  16:00

Norman, el hombre que lo conseguía todo 15:45

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

(DARRERE DELS CINEMES)

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

 CINEMES HORARI 1777.indd   2 21/6/17   18:13



Cinema: Redacció

 Adéu a Can Riera, amb la seva 
cuina, el seu vestidor i el seu celler. 
Adéu a la família Guitart, amb la 
matriarca Mercè Riera convertida 
en un personatge al que sempre 
s'associarà Mercè Sampietro. Adéu 
al Maresme com a teló de fons i 
ecosistema per a tantes trames i 
adéu a Mataró com a escenari de 
bona part dels exteriors on durant 
8 anys un llarg reguitzell de per-
sonatges han evolucionat a l'hora 
de la migdiada. Aquest diumenge 
s'acomiada de la graella televisiva 
de TV3 'La Riera' i ho farà amb un 

Diumenge s'acaba La Riera

programa especial que, de ben 
segur, serà recordat.

Durant vuit anys la fi cció s'ha 
rodat al Maresme, territori on es va 
ubicar l'inventat municipi de Sant 
Climent i ha arribat a ser la segona 
fi cció televisiva més longeva de 
casa nostra per darrere d'El Cor 
de la Ciutat, que precisament va 
ser la seva antecessora a la franja 
horària de sobretaula. 

La mitjana diària d’espectadors 
de ‘La Riera’ ha estat notable en 
aquests 8 anys d’emissió, 430.000 
persones, i la quota d’audiència, 
del 22,7%.

  

Pregunta de la setmana
Què oculta davant la càmera 
l'actriu Gal Gadot en la pel·lícula 
Wonder Woman?

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

Resposta del núm. 1775
"Els Nou Barons de la Fama"

Guanyadors:
· Ramon Roselló Valldeperas 
· Francisco Sánchez Fernández

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

La ficció televisiva s'ha rodat al Maresme durant 8 anys 

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

(DARRERE DELS CINEMES)

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017

Tot Cinemes 1776.indd   3 21/6/17   9:59



Cinemes Les estrenes núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017

WONDER WOMAN

La Diana, princesa de les Amazones, 
havia estat entrenada per a ser una gue-
rrera invencible. Un dia, un pilot americà 
accidentat, li parla d'un gran conflicte: 
la Primera Guerra Mundial. Lluitant amb 
ells descobreix tots els seus poders.
Direcció: Patty Jenkins
Intèrprets: Gal Gadot,  Chris Pine,  Robin 
Wright
141min

GRU 3

La tercera entrega de 'Gru, mi villano favorito', 
en la que s'enfrontarà a Balthazar Bratt, una 
antiga estrella infantil de la televisió. Intenta 
cometre delictes per fer-se famós com en Gru, 
mentre aquest descobreix que té un germà 
bessó, en Dru, amb qui començarà la rivalitat. 
Direcció: Kyle Balda, Pierre Coffin,  Eric 
Guillon
Intèrprets: Animació
90min

SELFIE

Un fals documental el clau de comè-
dia sobre el fill d'un ministre imputat 
per corrupció. Relata la història des de 
l'expulsió del noi del luxós xalet, fins que 
demana feina a la seu de Podemos ple 
d'angoixes i misèries. 
Direcció: Víctor García León
Intèrprets: Santiago Alverú,  Macarena 
Sanz, Javier Caramiñana
85min

PELÍCULA DE NUESTRA VIDA

La història de diverses vides en una 
casa d'estiueig: filmacions domèstiques, 
cançons, posades en escena desafortu-
nades i un director que utilitza la família 
per a explicar la seva pròpia vida. Un hu-
mor perplex amb emoció genuïna.
Direcció: Enrique Baró
Intèrprets: Teodoro Baró,  Francesc Ga-
rrido,  Nao Albet
81min

MAUDIE

Una dona alegre d'Escòcia somnia 
independitzar-se de la seva família.  
Decideix anar a viure amb un pescador 
local que busca assistenta. L'inicial difí-
cil convivència s'acaba transformant en 
una història d'amor.
Direcció: Aisling Walsh
Intèrprets: Ethan Hawke, Sally Hawkins,  
Kari Matchett
115min

HERMANOS DEL VIENTO

Un noi intenta salvar la cria d'àguila que 
ha caigut del niu. El destí del més fort 
és empènyer fora del niu al més dèbil. 
El nen pateix la realitat d'un pare tancat 
en si mateix des de la mort de la seva 
esposa, morta en rescatar el seu fill anys 
enrere.
Direcció: Gerardo Olivares, Otmar Penker
Intèrprets: Jean Reno, Manuel Camacho
97min

Tot Cinemes 1776.indd   4 21/6/17   17:26
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Punjab Spice
Text: Jordi Gomà

 Anis Chaudry va rebre la visita d’uns parents de 
Manchester, dedicats a l’hostaleria, l’any 2003, i el van 
convèncer per iniciar un nou projecte conjunt al barri 
del Poblenou de Barcelona, el restaurant indo-pakistanès 
Nice Spice, que va obrir les seves portes l’any 2004. Al 
cap d’un temps en va agafar ell mateix les regnes, i des 

de llavors ha seguit oferint les seves especialitats fetes al 
Tandoori amb molt d’èxit, fins al punt que alguns clients 
mataronins l’han convençut per obrir un nou restaurant 
a la capital maresmenca, el Punjab Spice. Com es veu des 
del primer moment, ell vol aconseguir donar a conèixer 
la seva gastronomia i la seva cultura al màxim de gent 
possible, no només del Punjab, d’on són ells originaris, 
sinó de tota l’Índia. La seva cuina és saludable, sempre 
utilitzant productes frescos, de qualitat, i preparant-ho 
tot ells, de manera que és totalment casolana, fent servir 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Un dels plats estrella és el Chicken Tika Masala, 

pollastre cuinat amb tomàquet, una salsa espe-

cial, iogurt i espècies, molt saborós, que podem 

acompanyar amb pa nan –com el de formatge o el 

d’all, fets al tandoori– o amb un arròs com el Rice 

Pilau. Si preferim un plat vegetarià, podem optar, 

per exemple, pel Palak Paneer, un plat d’espinacs 

amb ceba, tomàquet, all, formatge, espècies i nata.

Begudes recomanades: Alguna de 

les cerveses més populars de l’Índia, 

com la Cobra o la Fisherking, un te a 

la menta o hindú, recomanat també 

durant els àpats, o els seus batuts.

moltes espècies amb les proporcions adequades perquè 
siguin bones per a l’organisme, des del gingebre al co-
riandre, passant pel comí o el curri entre moltes altres.

Pels que no coneixen gaire la cuina índia, la millor op-
ció és tastar un dels seus menús, el del dia per 10€, el de 
nit 15€ –aquests dos els dies laborables– i l’especial a 
18,85€, tots amb dos plats, beguda, postres i cafè inclòs, 
però a mesura que s'apuja el preu, amb més opcions per 
triar, això sí, sempre amb opcions vegetarianes. S’ha de 
tenir en compte que el nivell de picant sempre és a gust 
del client, i per tant no s’han d’espantar els que no són 
gaire amics dels plats forts. Per exemple tenen el Karahi 
Goshat, plat especial de xai del Pakistan, que és força pi-
cant, però en canvi el Chicken Shahi Korma és més suau, 
fet amb coco, ametlles, nata i salsa especial. Els menús 
per grups s’adapten al pressupost que tinguem, de ma-
nera que entre 10 i 15€ podem menjar-hi, segons el dia 
i l’hora, amb la possibilitat d’acollir grups grans, ja que 
tenen una capacitat de més de 100 persones, amb saló 
privat per a celebracions. Per acabar-nos d’ambientar, 
sempre s’emeten pel·lícules musicals de Bollywood o 
música del cantant pakistanès Nusrat Fateh Ali Khan.

Punjab Spice

c/ Josep Fradera, 27, Mataró
(al costat de Plaça Catalunya).
Tel. 93 516 81 34
Obert tots els dies de l’any, de:
12h a 16h i de 20h a 00h.
restaurantemataropunjabspice.com

Especialitat
de la casa

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017

 Alguna de 

les cerveses més populars de l’Índia, 

com la Cobra o la Fisherking, un te a 
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La vil·la romana de Rocafonda acull una revetlla

1. La Flama del Canigó

El primer punt d'atenció cal fixar-lo en la Flama del 
Canigó, que arribarà a la nostra ciutat provinent 
d’Arenys de Mar fins a Mataró, per Sant Simó a les 
18.30 h. La Flama sortirà des de Sant Simó en dues 
direccions: cap al carrer de Sant Joan i cap als Jardins 
de la Vil·la Romana de Rocafonda. I al Centre serà 
rebuda amb honors en el que ja és un dels rituals 
fixos del 23 de juny a la ciutat.

A la plaça Santa Anna, està previst que la Flama ar-
ribi a les 19.15 h i serà rebuda per la Família Robafaves 
i els corredors de la colla Maimakansu la traslladaran 
fins a l’Ajuntament. Davant de l’Ajuntament haurà 
ballat prèviament l’esbart Dansaires d’Iluro i un cop 
arribi la flama, membres de l’Agrupament Escolta 
Antoni Comas i de l’Agrupament Escolta Arrels faran 
la lectura del manifest, amb motiu del 35è aniversari 
de tots dos agrupaments, tal com van celebrar-ho 
setmanes enrere.

M 
ataró no tindrà aquesta nit cap 
gran revetlla popular però no 
pateixin, que de festes i alter-
natives n'hi ha moltes. Amb les 

escoles acabades i el 23 de juny situat al pòr-
tic de tot un cap de setmana, els mataronins 
que vulguin celebrar al carrer la nit del solstici 
d'estiu tenen opcions més casolanes però igual 
de populars a la ciutat. Serà un revetlla plural, 
com ho és la ciutat, conjugada a sis bandes que 
s'aniran alternant en el protagonisme per una 
nit curta que s'allarga del vespre al matí. Durant 
tot el dia es faran cues a les casetes de ven-
des de petards i a les fleques. El cava ja hauria 
d'estar en fred, amb aquesta calor que fa. Serà 
una revetlla d'allò més calorosa amb sis punts 
d'interès. Quins?

Sant Joan a sis
bandesREPORTATGE

Text: Redacció

Fotos: Arxiu

Mataró celebra la revetlla amb la Flama del 
Canigó i les revetlles de carrer de protagonistes

Tot 9,10,11 reportatge sant joan.indd   2 21/6/17   9:38
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La Flama del Canigó és un ritual cada vegada més 
arrelat i popular a tot el país. Es barreja amb la cele-
bració de Sant Joan per evocar la identitat comuna 
de les terres de parla catalana. El foc de la Flama 
del Canigó no s’apaga mai: durant tot l’any resta al 
Castellet de Perpinyà fins que, el 22 de juny, és por-
tat al cim del Canigó. Al punt de mitjanit, el foc de 
la Flama es distribueix entre els presents. Tot seguit 
comença el recorregut, en què es va escampant i 
desdoblant per encendre les fogueres de Sant Joan 
de centenars de poblacions.

La Flama del Canigó arriba a tots els racons grà-
cies a una gran diversitat de col·lectius i entitats i 
cada poble fa una rebuda, com per exemple la de 
Mataró amb un ritual compartit: a tot arreu, quan ja 
és a la destinació, abans d’encendre les fogueres, es 
llegeix un missatge comú per recordar el significat 
de la iniciativa.

2. Rocafonda, al vespre

Precisament la Flama del Canigó és l'element que 
vehicula la celebració de la revetlla a la Vil·la Romana 
de Rocafonda, on la rebuda adquirirà aquesta tar-
da i vespre caràcter de festa infantil. L'Associació 
de Veïns del barri ja fa anys que celebra aquesta 
tradició catalana. L'elecció de la Vil·la no és casual, 
ja que, ja 2.000 anys enrere, en època romana, se 
celebrava amb presència de foc el solstici d'estiu. 

A Rocafonda s'encendrà una petita foguera amb el 
foc de la flama com a part final del programa d'actes 
que començarà a les sis de la tarda amb un espec-
tacle d'animació infantil de Marc Oriol i seguirà amb 
la rebuda del foc del Canigó, la lectura del manifest 
amb Òmnium Cultural i el Club Jaume Llavina i un 
berenar popular amb coca de Sant Joan. De ben se-
gur que la revetlla servirà perquè molta gent conegui 
de nou la tradició i un indret tan especial i significat 
com aquesta resta arqueològica.

3. Bruixes al carrer de Sant Joan

El carrer homònim de la revetlla tornarà a ser el focus 
principal d'atenció i assistència al punt de la mitjanit. 
De fet, des de dos quarts de dotze, l'encanteri de la 
nit es farà patent amb la Baixada de les Bruixes que 
travessen el carrer, amb taules ben llargues parades 
a banda i banda, i condueixen la comitiva sorollo-
sament fins a l'esplanada de Can Maitanquis on hi 
haurà castell de focs i encesa de la foguera.

Aquesta és, sense cap mena de dubte, la tradició 
que concentra elements idiosincràtics més propis, 
com les mateixes Bruixes, els sacs que es tiren a la 
foguera o el ritual de donar una volta completa al 
foc –que cal fer aviat, ja que més tard l'escalf ho fa 
impossible. Una revetlla de les de tota la vida fa ame-
na la nit al Carrer de Sant Joan, que allarga a tot el 
cap de setmana els actes de celebració.

Reportatge

Tot 9,10,11 reportatge sant joan.indd   4 21/6/17   9:39



L'Ajuntament activa avui el Pla Específic Municipal 
per a la revetlla de Sant Joan, que està coordinat 
pel Servei de Protecció Civil a través de la xarxa 
RESCAT. El dispositiu de prevenció a nivell muni-
cipal aplega efectius de les ADF (Agrupació de 
Defensa Forestal) i de la Creu Roja, així com un 
dispositiu especial de reforç de Policia Local i els 
altres cossos operatius de la Generalitat: Mossos 
d’Esquadra, Bombers i el SEM (Servei d’Emergències 
Mèdiques). El Pla Específic contempla les ubicacions 
de les fogueres, els llocs de venda de productes 
pirotècnics, les festes de carrer i les revetlles que 
han estat autoritzades per l’Ajuntament. 

La Policia Local i el Servei d’Espais Públics super-
visaran la preparació de fogueres i retiraran els 
materials que puguin suposar perill.

La recollida de la brossa s’avançarà avui a les 15 h, 
per seguretat del servei i per buidar els contenidors 
abans de la revetlla. Demà dia 24, el Servei d’Espais 
Públics reforçarà l’operatiu habitual de neteja de 
la sorra de les platges amb 18 operaris que se su-
maran als 6 que hi treballen habitualment, a més 
dels tractors i els vehicles 4x4. Així, es vol garantir 
que les platges estiguin en òptimes condicions per 
tal que els banyistes puguin gaudir-ne l’endemà 
de la revetlla, festivitat de Sant Joan. També s’ha 
previst un servei de neteja amb aigua al passeig 
Marítim i en els passos soterranis.

Precaució a les revetlles i 
neteja l'endemà

4. Famílies al carrer d'Altafulla

El Carrer d'Altafulla manté des de fa anys la tradi-
ció de fer la festa de la via per la revetlla, i l'accent 
familiar hi és evident ja a primera hora de la tarda, 
on el vial llueix sense cotxes i tallat al trànsit. La 
mainada té animació infantil a la tarda, mentre que 
altre cop les taules parades dels veïns, familiars i 
coneguts són l'estampa quan s'enfosqueix el vespre.

Després de sopar hi ha animació ideal per a una 
revetlla de regust casolà que té precisament en 
aquesta petita dimensió la seva gran virtut i encant.

5. Peramàs està de festa

Si dèiem que el carrer d'Altafulla llueix especialment 
sense cotxes, què dir de la Ronda O'Donnell tallada 

per complet per la revetlla que culmina amb la festa 
de Peramàs-Esmandies. L'escenari encarat a l'avin-
guda d'Antoni Comas congregarà com sempre els 
fidels del ball popular en el penúltim acte d'aques-
ta festa de barri que porta lustres programant Sant 
Joan com a acte propi del programa. 

6. Els xiringuitos

El sisè i últim punt d'atenció cal fixar-lo a la platja, 
on molts grups baixen ja a sopar en una jornada com 
aquesta. Les diferents guinguetes tenen permís ex-
traordinari per obrir fins a les sis del matí, fet que 
aprofiten per competir perquè tenir el mar a prop 
en una nit com aquesta és el gran reclam que molts 
busquen. El front de mar congregarà, doncs, altre 
cop milers de persones al voltant dels diferents ope-
radors, que afronten cada 23 de juny la seva nit de 
més feina, sí, però també de més negoci.
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Optimisme entre l'empresariat local
6 de cada 10 empresaris creu que facturarà més el 2017 que l'any anterior segons da-
des del Termòmetre d'Advisoria

Emprenedors: Redacció 

 L'enquesta dirigida a empresa-
ris i autònoms del Maresme i el 
Vallès Oriental que porta a terme 

Advisoria indica que 6 de cada 10 
empresaris de petites i mitjanes 
empreses opina que la seva fac-
turació del 2017 creixerà respecte 
de la del 2016. Cal destacar que 

només el 9% d'aquests empresa-
ris creu que disminuirà el seu vo-
lum de negoci. A partir d'aquestes 
xifres i altres dades de l'estudi, i 
comparant-les amb els resultats 

AMB EMPENTA
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Per a Manel Fernández, un dels dos 
socis de la consultora Advisoria, “El 

resultat de la nostra enquesta concorda amb la sensació de recupe-
ració econòmica que percebem. Per altra part, per moltes lleis que 
es promulguin, la realitat material sempre és molt més poderosa i 
imposa els seus propis terminis, com es pot veure en els temps de 
pagament i cobrament de les factures. El que és difícil d’assumir 
és que sigui la pròpia Administració la que incompleixi els precep-
tes legals i vulneri els terminis amb absoluta impunitat, com pot 
aleshores exigir als administrats el compliment de la Llei? Aquesta 
és la paradoxa vital d’aquest país”.

Crítiques a 
l'Administració

d'anys anteriors, es pot detectar, 
en part, el naixement d'una etapa 
de recuperació econòmica.

Entre els resultats més destacats 
de les enquestes, un 44% de les 
empreses cobra les factures en un 
termini d'entre 30 i 60 dies, men-
tre que un 38% aproximadament 
les cobra en menys de 30 dies. La 
resta, ha d'esperar més de 60 dies 
a cobrar els pagaments.

Paguen en menys de 30 dies
Un 55% dels enquestats assegura 
que les paga als seus proveïdors en 
un termini breu de menys de 30 
dies. En un 39% dels casos ho fan 
entre 30 i 60 dies després i només 
un 6% aproximadament paga més 
de 60 dies més tard. Aquesta xifra 
ha evolucionat favorablement per-
què, segons dades del Termòmetre 
de l'any 2014, només un 10% dels 
empresaris pagava en un termini 
menor de 30 dies. Cal destacar, 
però, que en un 83% dels casos 
el sector privat paga les factures 
abans que el públic.

núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017

Empenta 1 i 2 1777.indd   3 20/6/17   18:49



Exemple de nova indústria tèxtil Daniel Ferrer

 Contribuir al desenvolupament 
socioeconòmic de Mataró donant 
suport econòmic, logístic i d'ac-
celeració dels nous projectes em-
presarials és el motiu pel qual té 
lloc la primera edició dels premis 
Reimagine Textile. En aquest cas, 
nou projectes diferents d'empre-
nedoria i empreses de recent crea-
ció, tots vinculats amb la tecnolo-
gia i la innovació tèxtil, són els que 
optaran al premi. Concretament, 
hi ha quatre candidatures per a 

Nou projectes al 
Reimagine 
Textile

La primera edició dels 
premis està organitza-
da pel TecnoCampus i 
l'Ajuntament de Mataró, 
juntament amb el centre 
tecnològic EURECAT i 
l’associació ASEGEMA

millor idea empresarial i cinc 
per a millor start-up. L'entrega 
de premis tindrà lloc l'11 de ju-
liol al Centre de Congressos del 
TecnoCampus.

El Tecnocampus i l'Ajunta-
ment, juntament amb el centre 
tecnològic EURECAT i l'associació 

ASEGEMA han estat els organitza-
dors del certamen que es va convo-
car el passat mes de maig. A més, 
compten amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona, ACCIÓ, 
AEI Tèxtils, Escola de Disseny LCI, 
Escola universitària Elisava, Moda 
22 i Materfad. | Redacció

● Impermeabilitzacions
● Treballs verticals.
● Rehabilitacions de façanes.
● Obra i pintura en general.
● Retirada de fibrociment (uralita)

C. L’esplanada, 50 · Mataró
93 169 60 03 ● 695 251 788 ● www.somverticals.com

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A MIDA, consulteu condicions

ABANS

15 ANYS DE GARANTIA

DESPRÉS

amb Empenta
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La presentació de 'Residencial La Marina' Cedida 

Procercasa proposa vivendes d'entre 90 i 165 metres 
quadrats a primera línia de mar

Presenten la nova promoció 
'Residencial La Marina'

 Dimarts passat a les ofi cines 
de venda de Procercasa –al car-
rer Caldes d'Estrac, cantonada 

amb Carretera de Barcelona– es 
va presentar la promoció de pisos 
exclusius 'Residencial La Marina'. 

Es tracta d'una de les promoci-
ons més ben situades i de més 
bona qualitat dels darrers anys 
a la ciutat.

La pastisseria Uñó, va ser l’en-
carregada de servir un excel·lent 
aperitiu als convidats, clients, 
amics i autoritats,  que van que-
dar sorpresos en poder compro-
var “in situ”, les mostres de gran 
qualitat dels acabats personalit-
zables de les vivendes, d’entre 90 
i 165m2, de 3 i 4 dormitoris, i amb 
àmplies terrasses amb impressi-
onants vistes sobre la nostra mar 
Mediterrània. 

A primera línia de mar
L’acurada maqueta, amb tots els 
detalls de la promoció, va fer que 
els assistents a l’acte es fessin una 
idea de com serà viure, percebre i 
gaudir de l’olor de mar, en un dels 
pisos de Residencial La Marina.  

Des de Procercasa volen agra-
ir a tothom, el seu interès per la 
participació en aquest esdeveni-
ment.| Redacció 
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

COMPRA VENDA 

LIBR0S 4T. ESO ST. JOSEP (Les 
Franciscanes). En perfecto estado. 
Forrados. Económicos 668.682.340
VENDO CAMA MATRIMONIO abatible, 
completa. 636.908.346 

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 señor. 
611.454.139  
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en 
lloguer per cotxe i moto. 60€/mes. 
658.288.863 

TREBALL

CENTRE DE DIA BUSCA cuiner/a. 
93.790.79.41 
PERRUQUERIA/ESTÈTICA. 
NECESITA ofi ciala o medio ofi ciala 
de peluquería. Urge! Tlf. 615.939.839 
ACADÈMIA DE REFORÇ precisa pe-
dagoga per treballar a les tardes. 
686.245.413 
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. 
ES PRECISA CUINER/A entre 35 a 
45 anys amb experiència enviar C. 
V. amb foto a personal@cococate-
ring.com Incorporació immediata
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró.Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610 
SE NECESITA comercial para hoste-
lería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Curriculum a: mo-
reno@csmhosteleria.com 
COMERCIAL BUSCA PRODUCTE d’es-
tiu per vendre. 685.411.922
SE OFRECE AUX. GERIATRIA por 
horas. 695.066.056
CUIDAR MAYORES, LIMPIEZA. 
631.203.173 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
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CLASSES

PROFESSOR-TRADUCTOR DÓNA 
classes particulars d’anglès i fran-
cès. Tots nivells. 676.993.675 
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

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951   
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610 56 56 28 - 93 
799 64 77 - 607 19 47 11
VACIADO DE PISOS GRATIS. 634 79 
24 69 WhatsApp
TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO 
armarios, correas persianas, grifos, 
wc, pintura. 631 78 06 07
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
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PROFESSIONALS

PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
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 
QUIROMASSATGISTA DIPLOMADA 
CALELLA. Hores concertades. 
610.465.865
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza Excelentes 
acabados. 629.988.598
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 

 VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

DONA MASAJISTA A Calella 
691.972.070 
PARTICULAR SEÑORA 48años. Para 
señor serio, solvente. Desde 57 años. 
695.066.056
JAVI 71 AÑOS ,  buena posi-
ción. 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 
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 
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
TRAVESTY LATINA GUAPÍSIMA, fe-
menina. 666.861.290 
LA MEJOR CASA relax de Mataró.12 
chicas disponibles para tus fan-
tasias. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41/657.894.558 
ERÓTICA 23 AÑOS. 631 28 69 30 
NOELIA TÁNTRICO. 632 97 90 11 

Econòmics
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Parlem de...

... Josep Maria Gomis

La sala de la Delegació del Maresme 
del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tec tes Tècnics i Enginyers d’Edifi-
cació de Barcelona presenta, del 
9 de juny a l’1 de juliol de 2017, 
l’exposició Dibuixos i escultures 
de Josep Maria Gomis.

La mostra conjumina obra pic-
tòrica amb obra escultòrica. Els 
seus dibuixos es tornen volumè-
trics, escultòrics, sense perdre el 
punt d’equilibri entre la figura i el 
seu entorn. 

De les obres més acadèmiques, 
però no per això menys creatives, 
destaca el drapejat de les robes així 
com la sinuositat de la figura feme-
nina. Les petites boles de color ver-
mell donen vida al blanc i negre de 
les seves representacions. La sorra 
i el mar ens transporta a la medi-
terraneïtat i etereïtat del moment.

En un camí que té dues dreceres, 
el seu treball pictòric ens sobta per 
què també pren forma surrealista, 
sigui la vessant onírica o imaginati-
va. El petit homenatge a Velázquez 
o a Magritte ens criden l’atenció per 
l’agudesa de la composició, de la 
paleta cromàtica o del  divertiment.

No podem oblidar que Gomis 
se sent còmode amb les seves es-
cultures, atrevint-se amb diferents 

materials, emprant la talla o el 
modelatge. Les figures femenines 
prenen diferents posicions, totes 
elles resoltes de manera magistral 
sense forçar-les, de manera subtil. 
Proporció, pes i mesura esdeve-
nen fórmules matemàtiques, quasi 
perfectes.

En un nou pas d’experimentació, 
de creativitat, Josep Maria Gomis 
s’endinsa en noves propostes que 
no deixen indiferent a l’espectador. 
És el forjador de noves realitats, de 
nous camins que el món de l’art 
agraeix i embolcalla.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural
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fa al Menjador de Sant Joaquim.

Dues obres finalistes
També van atorgar diversos fi nalis-
tes i mencions d'honor a aquelles 
obres d'alta qualitat presentades al 
certamen. 'Cosas mías' de Manuel 
Gómez va ser el primer fi nalista, 
seguit de 'Asamblea de vida' de 
Juan Manuel Padilla com a segon 
fi nalista. Per últim, cinc mencions 
d'honor van tancar el cicle de pre-
miats. L'entrega física de premis 
es realitzarà conjuntament amb el 
Festival Solidari FusionArte del 16 
de setembre, que està previst que 
tingui lloc a Les Esmandies Casal 
de Barri. El Festival es proposarà 
recaptar aliments pel menjador 
de Sant Joaquim de Mataró. | L.M.

 El Centre Cívic Espai Gatassa va 
acollir l'entrega de premis d'aques-
ta primera edició del Premi de 
Poesia FusiónArte, amb la presèn-
cia de Joaquim Fernàndez, regidor 
de Cultura, així com Juan Manuel 
López del PP. El guanyador va es-
tar Jordi Sans amb 'La Mort', el 
qual gaudirà de l'edició del llibre 
de poesia i de la impressió de 30 
exemplars.

Cal destacar que també s'editarà 
l'Antologia del 1r Premi de Poesia 
FusionArte amb els poemaris dels 
17 participants. Aquest poemari 
es podrà adquirir per 5 euros o es 
podrà consultar a les biblioteques. 
Els benefi cis de les vendes tindran 
fi nalitat solidària, perquè aniran 
destinats a ajudar la tasca que es 

Jordi Sans, Manuel Gómez i Juan Manuel Padilla 
s'emporten els tres primers premis del certamen

'La mort' és el guanyador del 
Premi de Poesia FusionArte

 Tot i que encara quedaven uns 
dies per estrenar ofi cialment l'es-
tiu, arribats a mitjans de juny el sol 
i la calor cremaven més del costum 
a la plaça de l'Església de Cornellà 
de Llobregat, on els Capgrossos de 
Mataró tenien una cita amb la colla 
local i els Minyons de Terrassa. Els 
de la camisa de color blau marina 
van continuar treballant per situar 
els fonaments de la que esperen 
que sigui una bona temporada. 
Tot i els problemes per aguantar 
la calor i ser un nombre just de 
camises a plaça, els de Mataró van 
mantenir el llistó descarregant un 
4 de 8, seguit del 3 de 9 amb folre 
que ja dominen enguany.

Estrena del 7
Van acabar en tercera ronda amb 
el primer 7 de 8 de la temporada, 
una construcció més complexa i 
que va suposar l'estrena d'alguns 
membres del tronc. Això, però, no 
va suposar un impediment per 
descarregar la gran estructura del 
castell de vuit pisos. Per últim, un 
súper vano de 5 va cloure la diada 
pels Capgrossos. Per la seva ban-
da, els castellers de la colla local 
durant la Festa Major de Corpus 
van descarregar el 5 de 7, el 4 de 
7 i el 3 de 7, acabant amb un pilar 
de 5. | C.C.

Bon paper dels Capgrossos 
al Corpus de Cornellà

Repeteixen el 3 de 9 
amb folre i estrenen 
el 7 de 8

5

El poemari es pot 
adquirir per cinc euros 
o trobar-lo a les tres 
biblioteques locals

17

17 persones van prendre 
part de la primera edició 
d'aquest certamen, que 
tindrà continuïtat

Foto de família dels guanyadors 

El 7 de 8

 Cedida

 Capgrossos
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Hi ha coses que voldries expressar 

però no saps per on començar i les 

mantens ocultes. Tens por a mostrar 

la teva part més sentimental. I és 

que tu, com tothom tens emocions.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Felicitats als nadius del signe, s'en-

ceta el vostre període de renovació 

energètica, el que significa que esteu 

d'aniversari. Període actiu mental-

ment, ideal per a l'estudi.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Algunes persones del signe poden 

estar vinculades a un procés d'he-

rència o en una etapa de gaudi de 

tot el que és material. Necessites 

una escapada, ni que sigui a prop.

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

Una persona t'atrau però gairebé hi 

has renunciat perquè no vols donar 

el primer pas. Està bé si tu sents que 

no ho necessites però no esperis que 

endevini el pensament.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si penses en la venjança, sàpigues 

que no és el millor camí. Simplement 

cal acceptar el que ens passa i seguir 

amb la nostra vida, aprendre de l'ex-

periència i millorar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Necessites comunicar el que bull dins 

teu, i pot ser que no dubtis en anar 

a un professional per posar ordre a 

qüestions psicològiques que no et 

deixen del tot tranquil.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots enamorar-te. Algú t'atrau molt i 

a més et fa sentir especial, únic. Sents 

connexió i una gran proximitat. Però 

no corris perquè encara estàs paint 

la darrera patacada.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et ve de gust embellir el teu entorn, 

la teva casa. Possiblement et tocarà 

fer una mica d'inversió però neces-

sites sentir-te més a gust i còmode. 

Augment de la família.

Bessons (21/5 al 21/6)

Tens ganes de gastar, de fer coses 

i divertir-te però sembla que altres 

persones, potser la parella, et volen 

convèncer que has d'estalviar i tu ho 

vius com una limitació.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Un amic pot demanar-te un favor 

econòmic. Compte que això no es-

patlli l'amistat. No tens del tot clar el 

teu futur amb la parella actual. Hi ha 

coses que no et convencen.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Un amor del passat pot buscar-te. 

Però pots trobar-te que després de 

la il·lusió inicial tu has canviat molt. 

Dies d'introspecció, algun amic et 

preguntarà si estàs bé.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tornar enrere pot ser una temptació 

però no porta a l'alliberament. Hi ha 

coses que no es poden canviar, només 

acceptar. Converses amb l'exterior, 

podràs practicar llengües.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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
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“He optat per centrar-me en el cant, que és el 
que realment m'apassiona” 

De l'Oh Happy Day als càstings d'Operación Triunfo, la jove mataronina Ariadna Cabeza 
continua treballant per avançar com a cantant

Música: Laia Mulà

   Després del teu pas per 
l'OHD de TV3, com han anat 
els càstings d'OT?
El dimecres passat vaig presen-
tar-me a la primera fase del càsting 
i la vaig passar. De 1.600 persones 
que es presentaven, en vam que-
dar només 80, fet que em fa sentir 
molt orgullosa.

I la segona fase?
Aquesta ja no la vaig passar, però 
tot i així estic molt contenta del 
que vaig fer als càstings. Hi ha 
molts tipus d'artista diferent i 
ells escullen perfi ls en concret. A 
més, com que és una acadèmia 
que busca formar joves artistes i 
jo en alguns aspectes ja tinc for-
mació, potser no hi encaixava. 
Seguiré intentant avançar i fent 
projectes musicals.

Per què volies entrar a 
Operación Triunfo?
Des de petita era molt fan d'OT i 
quan l'emetien el mirava sempre. 

Quan van deixar de fer-ne edicions 
jo encara no tenia l'edat per pre-
sentar-m'hi. Després de gairebé 15 
anys, en fer públic que tornarien 
a fer Operación Triunfo, vaig pen-
sar que era una bona oportunitat 
professional. Si t'has de presentar 

a alguna edició que sigui aquesta, 
vaig pensar.

Fa només uns mesos estaves 
participant a l'OHD amb les 
Jukebox. Què va suposar per 
a tu el pas pel programa?
Va ser una experiència fantàstica. 
Ens vam apuntar al càsting de les 
últimes per provar sort i quan ens 

2

La mataronina ha 
estat protagonista de 
dos programes musicals 
de referència com són 
Operación Triunfo i Oh 
Happy Day

van dir que sí, va ser una sorpresa. 
Vam aguantar fi ns a l'equador del 
programa i vam aprendre molt. A 
més, ara ja hi ha gent que ens co-
neix i inclús tenim clubs de fans, 
et quedes molt parat.

Què vas aprendre al llarg del 
pas pel programa?
T'enriqueix molt com a artista i 
t'aporta experiència per contro-
lar els nervis. Tot i això, no deixa 
de ser televisió i des de dins no 
és tan bonic com sembla. Passes 
molt estrès i nervis per preparar un 
tema cada setmana, però l'evolu-
ció i l'aprenentatge és molt ràpid.

I quins projectes musicals de 
futur tens?
Ara estic estudiant cant a Aules, 
a Barcelona, i estudio música i 
harmonia per, en un futur, pre-
sentar-me al grau superior de cant. 
Fins ara havia estat estudiant co-
mèdia musical a la Coco Comín 
però he optat per centrar-me en 
el cant que és el que realment 
m'apassiona.

Ariadna Cabeza va superar la primera fase del càsting d'Operación Triunfo Cedida

CulturaCultura núm. 1.777 del 23 al 29 de juny de 2017
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

Bellagio Crema

Bellagio Crema

Bellagio Crema

Bellagio Crema

Bellagio Decor C
rema

Bellagio Decor C
rema

Bellagio Decor C
rema

Bellagio Decor C
rema

AZULEJO GRAN FORMATO

8,18 €/m2

Por sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sólo

30x90 30x90 30x90 
1a calidad1a calidad1a calidad

NUEVOS STOCKS
EN CERÁMICA

1P GRESS ARGENTONA 1777.indd   1 20/6/17   16:35



Concerts al Passeig del Callao per celebrar el Dia de la Música

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges dia musica.indd   1 19/6/17   16:30



TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

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

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

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es

Outlander_TotMataro175x275-08-02-17.indd   1 8/2/17   12:51
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“La meva música té un caràcter molt fresc 
i optimista” 

Guillem Roma és el primer músic del Camí de Santes 2017, aquest diumenge 25 de juny a 
les 21 h a la plaça de Can Xammar presentarà el seu nou àlbum Connexions

Música: Laia Mulà

 Què podrà veure el públic 
que vingui al concert de Camí 
de Santes d'aquest diumenge?
És la primera vegada que toca-
rem a Mataró, en aquesta ocasió 
en format duo. Serà un concert 
especial perquè el fet d'anar en 
format reduït permet connectar 
més amb el públic. En els direc-
tes intento fer participar el públic 
perquè penso que els concerts no 
els fem els músics i la gent mira, 
sinó que els fem entre tots.

En aquesta ocasió presentaràs 
el teu nou treball: Connexions. 
Com és el disc i què transmet?
La meva música en general té un 
caràcter molt fresc i optimista, tant 
en aquest disc com en els altres tres 
que he editat. No és música festiva 
però manté un aire elegant amb un 
fi l conductor molt optimista. Les 
cançons transmeten una mirada 
crítica i preocupada del món que 

ens envolta però sempre destacant 
el costat positiu.

Sovint has dit que les cançons 
neixen de la bellesa de les 
connexions amb un mateix, el 
món i els altres. Per què cen-
tres el contingut del nou disc 
al voltant de les connexions?
Sempre m'he mogut pel món mu-
sical en solitari i seguint el que a 
mi em sortia de dins, m'he anat 
trobant amb persones i artistes 
amb qui he establert un vincle 

que m'ha fet veure la importàn-
cia de connectar amb les perso-
nes i amb el públic. La música et 

4

Guillem Roma protago-
nitza el primer de qua-
tre diumenges 'Camí de 
Santes' a Can Xammar

Guillem Roma és el primer convidat de Ralet al 'Camí de Santes' Cedida

permet establir una connexió amb 
el teu voltant.

Com definiries el so de les te-
ves cançons?
Fuig de patrons i etiquetes i comp-
ta amb infl uències molt diverses 
d'arreu del món. Tot i això, no dei-
xa de ser cançó amb arrel medi-
terrània. En defi nitiva, faig cançó 
d'autor amb infl uències de músi-
ques del món.

Ja fa deu anys de l'edició del 
teu primer àlbum. Què desta-
caries de la teva trajectòria?
Vaig publicar el primer disc l'any 
2007 però no tenia la intenció de 
dedicar-me a la música. Després 
de quatre anys fora, vaig tornar i 
m'hi vaig centrar. Sempre he anat 
fent el meu camí al marge del cir-
cuit de la indústria musical i m'he 
autoeditat. En els dos últims discos 
hi ha hagut una evolució que m'ha 
permès entrar a festivals i anar 
fent camí en el món de la música.

CulturaCultura núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
19:00 TELÓ DE FONS
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DOSOS AMUNT
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 CAMINANT x CATALUNYA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 RELIGIONS
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 EN JOC
20:00 ENTREVISTA MIG MANDAT
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PICALLETRES Capítol 9
21:30 ENTREVISTA MIG MANDAT
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 GAUDEIX LA FESTA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BA-BA
11:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 DIADA CASTELLERA 
 SANT JOAN DE VALLS
16:00 1MÓN.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 CARNET ESPORTIU
 Entrevista Santi Carreras
20:00 ENTREVISTA MIG MANDAT
20:30 FTELÓ DE FONS
21:00 FESTIVAL INTERNACIONAL
  D’ORGUE DE MONTSERRAT
23:00 PANTALLA OBERTA
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 PANTALLA OBERTA
14:00 PICALLETRES Capítol 7
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 PICALLETRES Capítol 8
16:00 1MÓN.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA

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

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

21:00 PICALLETRES Capítol 10
21:30 ENTREVISTA MIG MANDAT
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

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

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

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
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Argentona ja té el càntir del 2017
L'objecte de ceràmica homenatja a l'arquitecte maresmenc Josep Puig i Cadafalch i 
materialitza elements geomètrics singulars de l'arquitectura 

Cultura: Redacció

 Els colors de la mediterrània, 
el blanc i el 'blauet', són els es-
collits per Quim Larrea, autor del 
càntir 2017. L'artista ha preparat 
una peça amb gran funcionali-
tat i pensada per encaixar amb 

l'estètica actual, una peça que vol 
apropar-se al públic més jove. La 
peça també porta una reproducció 
de la rajola més característica de 
l'arquitecte català del segle XIX, 
un símbol emblemàtic de Puig i 
Cadafalch situat a diversos edificis 
com la casa Coll i Regàs.

Aquest any, el càntir es trobarà 
en edició limitada: només se'n ven-
dran 3.000 exemplars. Elaborats 
artesanalment, el càntir es podrà 
reservar a la nova web del Museu 
del Càntir fins a exhaurir-ne els 
exemplars per 20 euros, un preu 
modest per la seva qualitat.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1777.indd   2 21/6/17   12:15
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Sèniors

Els efectes negatius dels ports es-
portius, "dunes a llevant i penya-
segats a ponent", han servit per 
tenir amplis coneixements sobre 
el funcionament natural de les 
platges. La seva sorra té un com-
portament semblant a la dels rius. 
Podríem considerar que el riu de 
sorra de les platges del Maresme 
començava a la Tordera i acaba-
va al Besòs. Quan aquest riu es va 
interrompre amb la construcció 
del port d'Arenys, i posteriorment 
d'altres, tot el sistema natural es 
va malmetre. Aquesta situació ha 
malbaratat els sistemes naturals 

de regeneració de platges, que 
puntualment s'han recuperat amb 
transvasaments de sorra i regene-
racions artificials. Les proves de 
construcció de tota classe d'es-
pigons per retenir la sorra de les 
platges han resultat negatives.

És del tot insostenible que un 
bé de domini públic com el de la 
platja, quedi supeditat als efec-
tes negatius de l'existència dels 
ports esportius, que actuant com 
a barrera artificial. Impedeixen el 
moviment natural de la sorra de 
llevant a ponent. És per això que 

els ajuntaments haurien d'exigir 
a la Direcció General d'Ordena-
ció Territorial i Urbanisme i als 
ports afectats, l'estricte acompli-
ment del transvasament de la sor-
ra existent, des d'una zona amb 
excedents (llevant del port) cap 
a una altra deficitària (ponent), 
que fes possible restaurar les zo-
nes de platja de tota la vida. La 
competència d'aquest transvasa-
ment és de la Generalitat, mentre 
que la regeneració artificial, amb 
sorra extreta dels fons marí és del 
Ministeri de Medi Ambient.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Destrucció de les platges

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 9m2 exterior. Cocina 
lacada refor. con galería. Baño completo refor. 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).

110.000€

REVALORIZABLE Y CON DEMANDA
Ref. 12733 MOLINS: 1r piso exterior y bien orientado para 
actualizar. Junto servicios y colegios. 85m2, 4 habit. (actual, 
3) Salón comedor 22m2, balcón. Cocina buenas medidas. 
Baño completo. Vivienda con buenas posibilidades.

T
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  Argentona prepara un any més 
les dues cites de l'estiu més es-
perades: la Fira Internacional de 
Ceràmica i Terrissa i la Festa Major 
d'Argentona. Ja és el tercer any que 
ambdues celebracions es progra-
men en dates separades, la prime-
ra al juliol i la segona a principis 
d'agost, aconseguint d'aquesta 
manera que la gran quantitat de 
visitants no es concentrin en pocs 
dies.

A més, com va explicar durant 
la roda de premsa de presentació 
Eudald Calvo, alcalde d'Argentona, 

Faenza, situada a Itàlia, serà la nova convidada aquest 
any a la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa

la separació de les dues cites ha 
generat “espais físics i temporals 
que les entitats han omplert amb 
altres activitats”. Va destacar tam-
bé el benefi ci dels comerços en 
augmentar les vendes i té clar que 
“tothom hi ha guanyat”. La roda de 
premsa també va comptar amb 
Oriol Calvo, Director del Museu 
del Càntir, Àngel Puig, regidor de 
cultura, i Quim Larrea, autor del 
càntir 2017.

Faenza, la convidada
Ja ha esdevingut una tradició 

Consoliden l'Argillà al juliol i la 
Festa Major a l'agost

L'Argillà torna el primer cap de setmana de juliol Cedida 

Argentona

convidar a una ciutat cada any per 
donar-li protagonisme. Enguany 
serà Faenza (Itàlia) la convidada 
pel municipi durant la fi ra dels 
dies 7, 8 i 9 de juliol. Oriol Calvo, 
Director del Museu del Càntir, va 
explicar que comptaran amb una 
vintena de ceramistes procedents 
d'Itàlia, del total de 65 artesans que 
participaran de la Fira. Vinguts 
per exemple de França, Polònia, 
Armènia o Argentina, entre altres, 
els ceramistes i terrissaires estaran 
disposats al llarg nucli urbà del mu-
nicipi per exposar les seves obres 
i vendre-les. També es realitzaran 
quatre exposicions diferents, tres 
de les quals estaran vinculades al 
país convidat.

La gent gran a Aubagne
El municipi francès d'Aubagne, 
que l'any 2016 va ser el convidat a 
l'Argillà d'Argentona, enguany ha 
convidat al municipi maresmenc 
a la seva Fira. L'alcalde va destacar 
la intensa relació amb el poble i va 
informar que enviaran “un autobús 
amb els avis i àvies d'Argentona” 
per visitar la fi ra d'Aubagne.  | Red

núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017

Adreça web del banner invertit:

https://es-es.facebook.com/anizzia

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

NEUMÁTICOS

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

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
JOSE ANTONIO DIEZ VASCO

concursos
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Ref. 2615: Zona Cerdanyola: Apartamento 
semi-nuevo con acabados de 1ª calidad. 
Soleado y exterior, calle peatonal y tran-
quila. Comunidad reducida. Terraza de 
40m2 a nivel, Parking incluido.  97.000€

CON TERRAZA A NIVEL

Ref 2608: Zona Salesianos: Planta baja de 
grandes dimensiones para actualizar. 4 
hab. (2 dbles), cocina ind, amplio salón 
comedor, baño y aseo. Zona muy tran-
quila y con 2 terrazas a nivel. 108.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Ref. 2339: Zona Rocablanca: Piso alto con 
ascensor y reformado, 3 hab. (2 dobl), salón 
comedor con balcón/terracita, 1 baño, 
calef., puertas roble, suelo gres. Vistas des-
pejadas y buena orientación. 128.500€

OPORTUNIDAD POR PRECIO

Ref. 2613: Zona el Cros: Planta baja esqui-
nera y soleada. 3 hab., dobles, 1 baño, 
cocina indep. con galería, amplio salón-
comedor. Calef.  Vivienda muy acoge-
dora con todos los servicios.  153.000€

TOTALMENTE REFORMADO

Ref. 2612: Zona Peramás: Espectacular 
piso con ascensor y reformado, 3 hab., 
cocina indep., galería, 1 baño, salón co-
medor con balcón/terracita. Junto a zo-
na verde, juvenil y soleado.  161.000€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE

Ref. 2614: Zona Havana: Piso grandes di-
mensiones, ascensor y en la zona más bus-
cada de Mataró. 4 hab (2 dbl), cocina off. 
indep., 2 baños, salón comedor, balcón/
terracita. ¡Park y trastero incl!249.000€

PISO DEFINITIVO

Vivienda muy acoge-
dora con todos los servicios.  153.000€

Vivienda muy acoge-
153.000€

Vivienda muy acoge-
cocina indep., galería, 1 baño, salón co-
medor con balcón/terracita. Junto a zo-
na verde, juvenil y soleado. 161.000€

    

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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Sant Joan és Festa Major a Vilassar de Mar
Des de la revetlla d'aquesta nit i fins dilluns, amb la despenjada de l'ase Innocenci, el poble 
viu de ple un programa d'actes amb protagonisme per la Rierada

Festes: Redacció

 Sant Joan és una festa especi-
al a tots els Països Catalans però 
pren categoria de Festa Major a 
Vilassar de Mar. Els actes ja van 
començar ahir dijous però és a 
partir de la revetlla que prenen 
doble embranzida, ja que hi haurà 
dues opcions per celebrar-la: una, 
a l’aparcament del Patronat, de la 
mà de La Rierada, amb els grups 
Seguirem, Simbiosi, Albercocks i 
PD Sendo, i l’altra, a l’escola Pérez 
Sala, amb l’orquestra Centauro.

L'endemà, dissabte, el tercer 
dia de Festa Major comença amb 
propostes des de la matinada amb 
l’actuació de foc dels Mansuets o 
la xocolatada i la despertada so-
rollosa amb les colles de l’AVAL. 
Durant el dia hi haurà ocasió de 
passejar per la 30a Fira de dibuix, 
pintura i ceràmica instal·lada al 
carrer Sant Pau,  gaudir del ball de 
gegants a la sortida de l’ofi ci, anar 
al correfoc i acabar amb el ball que 
oferirà La Principal de la Bisbal. 
Les propostes de La Rierada, a 
l’aparcament del Patronat, són 
les actuacions de PD Porco Rosso, 
Miquel del Roig, Banana Beach i 
Clotildes.

El diumenge 25 de juny, el dia 

començarà amb la II trobada de 
cotxes clàssics, la xeringada i escu-
ma i la fi ra d’americans, que om-
plirà el carrer Sant Joan i Anselm 
Clavé amb parades d’artesania, 
productes d’ultramar i demos-
tració d’ofi cis artesans. 

Durant el matí també es farà l’es-
perada subhasta de peix i l’exhibi-
ció castellera amb els Capgrossos 
de Mataró i els Castellers de Caldes 
de Montbui. Segur que els de blau 
voldran fer algun castell de 9.  

El plat fort de la nit el posarà el 
concert de Gossos, a l’escola Pérez 
Sala, presentant el seu darrer tre-
ball Zenit.

Dilluns festiu
El darrer dia, el dilluns 26 de juny, 
els actes començaran a la tarda, 

amb una visita guiada a la casa 
museu Carme Rovira, i seguiran 
amb un espectacle de circ familiar, 
la despenjada de l’ase Innocenci, 
la cercavila per acompanyar els 
gegants a la platja de Palomares, 
on també tindrà lloc la sardinada 
popular, la cantada d’havaneres 
i el castell de focs d’artifi ci, que 
acabarà amb l’anunci del sector 
guanyador de La Rierada.

A la Rierada el poble es divideix 
en tres sectors, que es converteixen 
en tres equips vestits de diferents 
colors: el blau (pescadors-con-
trabandistes), el taronja (mestres 
d’aixa) i el verd (gent pagesa), tots 
tres antics ofi cis de Vilassar de Mar. 
Del que es tracta és d’aconseguir 
punts i el sector que n’obtingui 
més serà el guanyador. 

Una imatge de l'any passat de la Festa Major Arxiu

Els gegants de Vilassar de Mar: el Pigat i la Lucía Arxiu

CulturaMaresme núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017
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A S S E S S O R S  I M M O B I L I A R I S

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

HABITATGES EN VENDA

Piso con ascensor a 5 min. Plaza Cuba
Conservado. Consta de 3 dormitorios (2 dobles), baño conser-
vado, cocina anexa a galeria, comedor con salida a balcón tipo 
terracita, calefaccion, aire acondicionado... Oportunidad por pre-
cio y zona!! (C.E.= Tràmit)

AHORA:  119.000€

c/ Unió

Polígno Mata-Rocafonda
3a planta, nave de 250 mts diafana, con montacargas, ventanas. 
Baño. 2 Plazas de aparc. incl. 2 meses de fi anza. (C.E.= Tràmit)

600€/mes

NAUS EN LLOGUER

Entre Mataró y Sant Andreu de LLavaneres
Piso alto sin ascensor, espectaculares vistas a mar y montaña, 
bloque a 4 vientos. 85m2, 3 dor (2 dobles), comedor con chime-
nea y balcón, cocina, baño con ducha. Reformado. Personas que 
les guste el mar y rodeada de tranquilidad. (C.E.= Tràmit)

126.000€

Costa Levante

Segundo piso de 90m2
Zona muy tranquila, sin ascensor, 4 vecinos, 90m2, 4 dorm. (3 
dobles),baño reformado con ducha, cocina actualizada, con gale-
ria., comedor, balcón. Muchas posibilidades. Soleado todo el dia. 
Cerca comercios de la zona, colegios....... (C.E.= Tràmit)

126.000€

Molinos

Vivienda 85m2 totalmente reformada
Cerca de estación, playa y centro. Vivienda muy acogedora, 3 
dormitorios (2 dobles y 1 sencilla), comedor con balcón. Cocina. 
Baño con ducha,suelos parquet, calefaccion, a/a. Inmejorable 
situación. Buena ocasion para comprar. (C.E.= Tràmit)

172.900€

c/Lepanto

Polígno Pla d'en Boet
Nave diafana, 1a planta, claridad ,220 mts, montacargas, entrada 
única.Baño.Despacho. 2 meses de fi anza. (C.E.= Tràmit)

750€/mes

Zona Juzgados
Nave 300 mts 2ª pl., toda diafana, ofi cinas, mucha claridad. Mon-
tacargas.Ideal cualquier negocio. 2 meses fi anza. (C.E.= Tràmit)

900€/mes

Polígono Les Hortes
Nave en pl. baja, 276mts,baño, persiana automatica, 6m de altu-
ra, entrada camiones, patio 6 mts. 2 meses fi anza. (C.E.= Tràmit)

1.300€/mes
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estudiant continuar amb el se-
guiment de la massa forestal de 
la comarca durant el 2017 i afegir 
un treball de camp per validar les 
dades obtingudes.

La Diputació ajuda
Les aportacions econòmiques de 

la Diputació de 
Barcelona cap a 
les dues associ-
acions de pro-
pietaris que te-
nen conveni, la 
del Montnegre-
Corredor i la 
de la Serralada 
Litoral Central, 

ajuden a les masses forestals del 
Maresme i algunes zones del Vallès 
Oriental. D'aquesta manera es vol 
promoure l'impuls de treballs fo-
restals que previnguin els incendis, 
controlin l'escarabat perforador 
i el decaïment de les masses del 
bosc. Tot i això, les condicions en 
les quals es troben aquests boscos 
fan que la seva gestió sigui com-
plexa i poc rendible. | Redacció.

 Un estudi encarregat per la 
Diputació de Barcelona a l'Institut 
Cartogràfi c i Geològic de Catalunya 
(ICGC), ha constatat que factors 
com la sequera, l'afectació d'un 
insecte perforador i l'existència 
de diversos fongs està provocant 
la pèrdua de vigor de les masses 
boscoses de la 
comarca. 

A més, aquest 
problema s'ha 
accentuat i es-
tès en els darrers 
dos anys, majo-
ritàriament als 
boscos del sud i 
les pinedes.

Comparant dos estius
L'estudi compara imatges proce-
dents del satèl·lit Sentinel-2 preses 
entre l'estiu del 2015 i del 2016. 
Gràcies a aquestes s'ha detectat 
el deteriorament i a més, es pre-
veu que si les pluges continuen 
essent tan escasses en els propers 
anys, el procés continuarà. L'ICGC 
i la Diputació de Barcelona estan 

L'ICGC constata la disminució de les masses forestals, 
majoritàriament les orientades al sud i les pinedes

Cada cop menys boscos 
al Maresme

 Aquest 2017 la Festa Major  de 
Canet de Mar comença abans del 
que és habitual. La celebració del 
Canet Rock el dia 1 de juliol, ha fet 
que s'hagi optat per avançar al cap 
de setmana anterior a Sant Pere els 
actes més tradicionals de la Festa 
Major. Així doncs, el pregó, tret 
de sortida de les festes, es va fer 
ja ahir dijous, abans de Sant Joan. 

La revetlla de Sant Joan serà 
també el primer dia de Barraques 
amb els concerts de l'A4 Reggae 
Orchestra i Auxili. La Nit Màgica 
aquest 2017 es farà la nit del 24 al 
25 de juny, en paral·lel a la segona 
nit de Barraques on no pot faltar la 
clàssica i local Orquestra Gira-Sol. 
Diumenge serà el dia dels gegants 
i l'actuació castellera. 

La revetlla, diumenge
La revetlla de Festa Major també es 
farà la nit de diumenge i dimecres 
hi haurà la revetlla de Sant Pere. 
La setmana que ve, com que ja no 
hi ha escoles viurem la Matinal in-
fantil i una novetat d'aquest any, 
l'splash slide, el tobogan infi nit, 
que s'instal·larà a la baixada de la 
ronda doctor Fleming. | Red

Aquest cap de setmana ja 
celebren Sant Pere

Canet de Mar se'n va 
anticipadament de 
Festa Major

1

Es preveu que la 
tendència s'incrementi 
si les plugues segueixen 
sent tant escasses

Els boscos del Maresme, cada cop més afectats

L'Orquestra Gira-Sol  Arxiu 

 Cedida 

Maresme núm. 1777 del 23 al 29 de juny de 2017
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Maria Almudena Ferreira és la directora, fundadora, professora i coreògrafa d’Escola Asrai

Almudena Ferreira,
Moviment i fantasia

Laia Mulà

 L’Almudena Ferreira és una apassionada de la dansa 
des que era nena i considera que el ball “és fantasia, 
il·lusió i alegria”. Té clar que la música fa vibrar i fa 
ser més feliç, sigui ballant, cantant o tocant qualsevol 
instrument. El que més admira, però, és la capacitat 
de la dansa de fer-nos “ser algú diferent durant una 
estona”, ser lliures i expressar els nostres sentiments.

Originària de la Seu d’Urgell, va venir a Mataró i 
va començar a rebre classes de dansa, gimnàstica, 
tonificació, i qualsevol disciplina que “contribuís a 
fer que el cos se senti bé”. Recorda amb admiració i 
alegria les classes que va rebre de l’Enriqueta Alum 
i destaca el paper en el seu aprenentatge de Víctor 
Rodrigo. Posteriorment va formar-se per a ser pro-
fessora de dansa i l’any 2008 va decidir obrir la petita 
escola de dansa Asrai, un centre que ofereix classes 
en grups reduïts per a nens i adults.

Especialitzada en dansa egípcia, dansa del ventre 
o dansa oriental, destaca que són estils que “ajuden 
a tenir confiança en un mateix, gaudir i controlar el 
cos”. A més, també ofereix classes de jazz, cabaret, 
dansa moderna, Bollywood i Pilates, entre altres. 
“M’agrada fer classes que fusionin diversos estils 
per, a través del ball, poder interpretar”, confessa. 
Destaca que gràcies a la dansa pots ser algú dife-
rent durant una estona, pots interpretar papers i 
sentir-te més lliure.

Per l’Almudena, la fantasia és un element impres-
cindible a la vida. Imaginar, crear, ser lliures i somiar. 
És aquest esperit creatiu que l’ha portat a impulsar la 
representació de dues obres musicals per Halloween, 
creades per ella mateixa i que es van poder veure 
al Foment. A més, confessa amb il·lusió que el seu 
somni és el de crear un gran musical.

Deu anys d’Asrai

La petita escola veu passar un centenar d’alumnes 
cada setmana per la seva aula de dansa. L’Almudena 
destaca que “els que entren, ja no solen marxar” 
perquè és una escola “propera i familiar”. Des de 
fa dos anys van formar una petita companyia de 
dansa que ja ha actuat a hotels i geriàtrics, entre 
altres espais, un projecte que “requereix moltes 
hores i esforç”, però que és molt gratificant tre-
ballar-hi, confessa.

Apunts

Defineix-te: Fantasiosa, creativa i bona persona

una pel·lícula: Cantando bajo la llúvia

un llibre: ‘El petit príncep’, d’Antoine De Saint-Exupéry

un viatge: A Disney world.

un repte: Escriure un llibre.

Daniel Ferrer

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

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

T. 937 965 148
5365

       145.000€
REF. 4448. ZONA PUIG I 

CADAFALCH, OBRA NUEVA, 2 

dúplex de 2 hab. más estudio con 

terrazas,  y un  planta baja con 

2hab. y  jardín 60m2 ¡NO DUDE 

EN VERLO, LLÁMENOS!

T

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

T

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

T

                                      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, ascensor, Comunidad reducida.

T

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

T

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

T

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

T

EN EXCLUSIVA DESDE

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

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

Pis en exclusiva de 115m², 4 habit. totes exteriors (2  dobles), 2 banys 
complets, cuina offi ce amb galeria, lluminós saló menjador amb balcó 
tipus terrassa, pl. pàrquing inclosa... Truca’ns i vine a veure’l !!!   T151120

Esc� xad� 

205.000€

Pis amb pàrquing inclòs!

Casa adossada en exclusiva de 191m² construïts, 4 habit.  (2 dobles), 2 
banys complets, cuina offi ce refor., saló menjador llar de foc, galeria, balcó, 
tssa de 15m², sala poliv. 50m², garatge, traster, jardí de 30m² !!! T250256

Vista Ale� e

Casa adossada amb jardí

299.000€

Dúplex en exclusiva de 90m², 4 habitacions + estudi de 20m², 2 banys 
complets, cuina offi ce, saló menjador de dos ambient amb sortida a bal-
có, ascensor, Terrassa de 30m² !!    T151256

Havana

310.890€

Dúplex amb terrassa

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

En exclusiva 
per als 
nostres 
clients.

1.600€

Havana

254.520€

Pis a primera línia de mar
Pis en exclusiva 95m², 4 habit (2 dobles), 1 bany complet + 1 de servei, 
cuina offi ce, saló menjador, balcó tipus terrassa, galeria, ascensor, terrat 
comunitari, traster, pàrquing opc. Excel·lents vistes a mar!! T151039

650€
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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

310.890€

Dúplex amb terrassa

950€

T302984 Via Europa.  Local en exclusiva. LLic. frankfurt, cuina 60per., traster 30m2.

140m2 1 terrassa

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

700€

T110103 Caldetes. Pis assolellat., cuina office, tanc. fusta, galeria. Possibl. mobles

100m2 4 2 saló menjador 2 terrassesparq.

En exclusiva 
per als 
nostres 
clients.

1

400€

100m2

T302695 Peramàs.  Local + altell, portes alumini, entrada furgonetes. Ideal serveis.

1.600€

T202117 Canyamars. Casa moderna, cuina off., calef., plaques, terr. 1.475m2

250m2 6 + est. 3 saló menjador 2

650€

 T102277 Centre. Pl. baixa , cuina oberta, galeria 6m2., tanc. alumini. Ascensor.

50m2 12 saló menjador 1

625€

T106081 Cerdanyola. 4rt pis, cuina office,  aa/cc. Tanc. alumini.  Moblat.

70m2 3 1 saló menjador balcó/galeria

85m2 2

T302981 Llavaneres. Local en traspàs, tot moblat i equipat.  Actualment granja.

400€

terr.12m2parqu. 2

625€

T110151 Centre. Pis moblat, cuina, electrod., calef., alumini. Terrat 15m2.  Ascensor.

70m2 2 1 saló menjador balcó/galeria
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

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

R.18086
R.17548
R.18215
R.18690 
R.18565
R.17748

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

55.000 €
66.050 €
83.260 €
87.260 € 

106.000 €
189.500 €

8,73%
7,72%
8,65% 
8,25% 
5,60%
5,16%

203,29€�/mes
244,13�€/mes 
307,75€�/mes
322,53€�/mes 
391,80€�/mes
515,00€�/mes

400€�/mes
425€�/mes
600€�/mes
600€�/mes 
500€�/mes
600€�/mes

385.000€

MATARÓ - Nou Parc Central R 60295

Un ‘caramelet’! Pis semi-nou de 135m2 molt 
ben distribuïts, amb vistes al mar. Volarà! 

Quota: 1.423,03€/mes

180.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18645

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

Quota: 587,69€/mes169.680 €

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

pàrquing i traster. Ideal parelles!

/mes

325.000 €

ARGENTONA - Ginesteres R 41374

Casa actualitzada de 180m2 en parcel·la de 
800m2. 3 hab., despatx i local. Per entrar-hi!

Quota: 1.201,26€/mes

87.260 €

MATARÓ - Rocafonda R 18690

Pis de 2 hab. dobles, saló-menjador assolellat, 
cuina independ. i 1 bany reformat. Oportunitat!!

Quota: 322,53€/mes

220.000 €

MATARÓ - Eixample R 18253

Pis ampli en zona de parc central, amb gran 
saló amb vistes al parc. 4 habitacions.

Quota: 813,16€/mes

Pis de 2 hab. Exterior i assolellat. A punt per 

220.000 €

MATARÓ - Centre R 18405

 Últim pis d’alçada de 2 hab., cuina indep. i 
terrassa. Asc., traster+pk, a/c i parquet. Ideal!

Quota: 813,16€/mes

392.000€

MATARÓ - Camí Serra R 40419

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

Quota: 1.448,91€/mes

cuina independ. i 1 bany reformat. Oportunitat!!

/mes

800m2. 3 hab., despatx i local. Per entrar-hi!

/mes

800m2. 3 hab., despatx i local. Per entrar-hi!

/mes
Entorn residencial amb serveis i equipaments.

/mes
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

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