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La difusió de la Festa Major per a menuts, 
turistes o nouvinguts
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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

186.000€

SEMI CENTRO
Ref. 12724 JUNTO RONDA: Bonito piso semi 
nuevo con terraza de 50 m2 a nivel. Año 2005 
con ascensor. Excelentes acabados. 55m2, 2 dor-
mit. Baño con bañera. Salón comedor con cocina 
americana. 50m2 de terraza. Incluida pl parking 
para coche y moto. A un paso del centro comer-
cial a 10m de la estación. Excelente orientación.
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 donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

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

164.000€

TOTALMENTE REFORMADO
Ref. 12739 JUNTO A ROCABLACA: Bonito piso reformado en edifi cio de obra vista con 
ascensor. Sup. 85 m2 distribuidos en 3 habitaciones, baño completo reformado, amplio salón 
de 25 m2 con salida a un balcón-terracita con vistas despejadas, cocina nueva de haya con 
galería anexa.  Calefacción. Ventanas de aluminio. Puertas de cedro. Zona con fácil aparca-
miento y acceso directo a entrada y salida de autopista. 

T

73.000€

EXCLUSIVA “SU CASA”
Ref. 12454 2º DE ALTURA TOTALMENTE 
REFORMADO: Piso totalmente reformado, 
juvenil y moderno. 2º sin ascensor. 68m2, 3 
habitaciones (actual 2) Baño con ducha. Co-
cina blanca lacada y equipada con horno, mi-
croondas, lavadora, lavavajillas y nevera. Salón 
ampliado con 1 habitación. Balcón. Excelente 
ocasión por precio y características!

T 99.000€

JUNTO ROCABLANCA
Ref. 12711 PRMER PISO DE ALTURA: En edifi cio esquinero. La vivienda consta de 85 
m2 distribuidos en amplio recibidor. 3 habitaciones (2 de ellas dobles) Salón rectangu-
lar con salida a balcón de 9 m2 exterior a la calle. Cocina lacada reformada con galería 
anexa. Baño completo reformado. Suelos de gres. Ventanas de aluminio. Puertas de 
roble. El mejor piso de la zona por calidad y precio. Visítelo!!!!!!

T

168.000€

CENTRO-PZA. FIVALLER
Ref. 12734 BONITO PISO SEMI NUEVO: 
Pocos años. Ascensor. 68m2 + 4m2 trastero. 
Piso esquinero muy luminoso. Salón comedor 
24m2. Cocina de haya con galería. 2 dormit.. 
Baño completo. En Pl. Fivaller a sólo 5 m an-
dando a la playa. Planta baja de bloque.

T138.000€

JUNTO PUIG I CADAFALCH
Ref. 12710 EN EXCLUSIVA “SU CASA”: Atención a este inmueble!! De las mejores 
ocasiones del momento, buena presencia con ascensor. 90m2 totalmente actualizado. 
Salón comedor 20m2. Balcón soleado. Gran cocina 14m2 equipada, impecable y con 
galería. 3 dormit. (2 dobles) Baño completo más aseo. Suelos de gres. Carpintería inte-
rior en madera. Exter. aluminio doble. Aire Acondicionado. Trastero en parte superior.

T

309.000€

ÁTICO DÚPLEX CON JACUZZI
Ref. 12713 CAMÍ SERRA: Único en el mercado, 
195m2. 110 m2 de piso en planta + 40 m2 estudio 
+ 45m2 entre terraza y balcón. Reformado, exce-
lentes acabados. 3 habit. (2 dobles) + vestidor. 2 
baños compl.  (1 suitte) Amplio salón en estudio con 
chimenea y despacho. Comedor 28 m2, balcón. Ja-
cuzzi en terraza superior. Parking incluido.  

T

186.000€

SEMI CENTRO
Ref. 12724 JUNTO RONDA: Bonito piso semi 
nuevo con terraza de 50 m2 a nivel. Año 2005 
con ascensor. Excelentes acabados. 55m2, 2 dor-
mit. Baño con bañera. Salón comedor con cocina 
americana. 50m2 de terraza. Incluida pl parking 
para coche y moto. A un paso del centro comer-
cial a 10m de la estación. Excelente orientación.

T

284.000€

PISO + PATIO + PARKING
Ref. 12729 VIA EUROPA - Z. PL. ITALIA: Increíble piso de 110 m2 con 60m2 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 pocos años 
con ascensor y pocos vecinos. DEFINITIVO. PARKING INCLUIDO.     

T
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El grup La Raíz és el cap de cartell del concert-
festival organitzat per Propaganda pel Fet! dins 
la programació de Les Santes. El grup de Gandia 
presentarà el disc 'Entre poetas y presos' com a 
colofó de tot un vespre i una nit que també con-
voca al Parc Central de Mataró a grups com Pirat's 
Sound Sistema, Sara Hebe o Boikot.

El Tot Mataró et convida a assistir al concert 
de pagament de la Festa Major de Les Santes i és 
per això que inicia a través de la seva pàgina de 
Facebook el sorteig de 5 entrades per al concert 
del 21 de juliol. Per optar a una de les entrades 
és tan fàcil com entrar a facebook.com/totma-
taro i comentar i compartir la imatge promoci-
onal d'aquest concurs. El concert estrella de Les 
Santes està al teu abast!

El Tot Mataró et convida al concert de 
La Raíz del 21 de juliol 

L’ENQUESTA

S'han d'explotar 
Les Santes com 
a atractiu turístic?

67,6 % No
29,5% Sí.
2,8% Ns/Nc.

RAÚL PRIETO

LA PREGUNTA

Veus bé les noves mesures 
de seguretat de 
Les Santes?

SENTÈNCIES PERDUDES

El Carrer del Sac ja està preparat per a la Festa Major de Les Santes. 
Aquest enclavament tan únic s'ha engalanat per a l'ocasió amb una 
decoració de paraigües de colors del tot espectacular.

APLAUDIT:  Un any més, és el gran 
artífex de l'èxit que està tenint 
el Festival Internacional d'Orgue 
Jaume Isern.

CASTIGAT: L'Ajuntament ha rebut 
confirmació de la sentència dels 
prostíbuls i revocació del tanca-
ment al Bot. Pocs encerts jurídics.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1780.indd   1 12/7/17   13:16



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2

CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)

A partir de
425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2

1P MARESMED 1756.indd   1 25/1/17   11:04



FO
TO

:  
A

N
N

A
 A

LU
A

R
T

NÚMERO 1539  ANY XXXII  Del 13 al 19 de 2012  30.000 exemplars 

CAFÈ PER A TOTS
Acord històric per obrir a la ciutadania el Pati 
del Cafè Nou abans d’un any
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Objectiu: sanejar l’Ajuntament
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 Foto antiga Les portades

  Un dels espais de congregació de 
feligresos a Mataró fa més de mig 
segle, concretament el 1962, era 
la Parròquia Maria Auxiliadora de 
Mataró, encara en funcionament 
en l'actualitat. L'església es troba 
al barri de Cerdanyola, al carrer 
Gatassa. A la imatge s'hi pot ob-
servar un grup de 9 joves amics en 
un ambient distès i relaxat just a 
l'entrada de la Parròquia. Entre 
els nois del grup s'hi pot distingir 
a Pedro Lopez Manuera, situat a 

La Parròquia Maria Auxiliadora

la part esquerra de la fotografi a i 
vestit de negre.

La Parròquia Maria Auxiliadora re-
alitza una missa diàriament i tres 
misses els dies festius, mantenint 
així la seva activitat. A més, tam-
bé realitza celebracions, batejos, 
casaments, catequesi per infants, 
joves i adolescents, entre altres. Un 
espai d'activitat cristiana freqüen-
tat per molts feligresos encara en 
l'actualitat. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1780.indd   1 12/7/17   10:29
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quals enumerades a continuació. 
En relació a tot animal domèstic, 
el propietari ha de tenir un domi-
cili que doni garantia de la salut 
i benestar animal amb les condi-
cions higiènic sanitàries neces-
sàries. Tot i que la normativa està 
pensada per tot tipus d'animal de 
companyia, especifi ca que, en el 
cas dels gossos, cal treure'ls a pas-
sejar un mínim de dues vegades 
al dia, diluir la seva orina amb ai-
gua, disposar de microxip i estar 
inscrit en el registre censal. A més, 
un gos de més de 25 quilos hau-
rà de disposar d'un espai mínim 
de més de 25 metres quadrats en 
l'habitatge i no es pot quedar sol 
més de 12 hores.

Unanimitat al Ple
Els membres del Ple Municipal 
de juliol van coincidir en l'encert 
d'aquesta ordenança, que s'ha es-
crit amb diverses entitats vincu-
lades amb els animals. Tot i això, 
Volem va demanar campanyes de 
sensibilització ciutadana i incre-
mentar la inversió al respecte.  | L.M.

 El Ple Municipal va realitzar 
l'aprovació inicial per unanimi-
tat de l'Ordenança municipal 
de Tinença, Protecció i Control 
Animal. El text inclou un seguit de 
mesures per garantir la protecció 
dels animals de companyia, així 
com per donar eines als tècnics 
per actuar davant les alteracions 
de convivència en l'entorn urbà 
entre animals i persones. Es tracta 
d'una ordenança municipal que 
controlarà la tinença de les mas-
cotes i que imposarà sancions als 
que no compleixin la normativa.

Segons va presentar el regidor 
del PSC Joan Vinzo, alguns dels ob-
jectius són els de garantir una bona 
alimentació, higiene i qualitat de 
vida dels animals de companyia, 
així com fomentar que els carrers 
estiguin nets i la bona convivència. 
La redacció del text de 52 pàgines 
va comptar amb la participació de 
la Taula de Benestar Animal.

Les mesures aprovades
L'extens text contempla una llarga 
llista de mesures, algunes de les 

La nova ordenança municipal vol garantir la bona convi-
vència entre els animals i les persones en l'entorn urbà

Caldrà diluir l'orina dels gossos 
amb aigua

  La Junta de Portaveus va aprovar 
per unanimitat la declaració insti-
tucional d'ICV-EUiA que demana-
va al Departament d'Ensenyament 
més recursos, condicions i pro-
fessionals als centres escolars per 
atendre les diversitats de l'alumnat. 
La declaració dóna suport a una 
educació inclusiva a les escoles. 

L'objectiu de l'atenció a la diver-
sitat és garantir la igualtat d'opor-
tunitats entre tots els infants i joves 
de la ciutat. 

La inclusió, en global
El text de la declaració destacava 
una concepció global de la inclu-
sió que va de l'escola al sistema 
i que permet avançar cap a una 
societat que afavoreix el ple des-
envolupament personal, professi-
onal i social de les persones al llarg 
de la vida. També contemplava la 
importància de tenir 'una visió 
oberta i fl exible de l'aprenentat-
ge que duri tota la vida: una visió 
que ofereixi l'oportunitat perquè 
tothom descobreixi el seu poten-
cial per a un futur sostenible i una 
vida amb dignitat'.| L.M.

La Junta de Portaveus ho 
demana al Departament

Més recursos per a 
atendre les diversitats 
de l'alumnat

La nova ordenança obliga a les persones amb animals

Una aula d'estudiants  Cedida 

 Cedida 

Ciutat núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

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

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja a fons de 

l’aparell i purgar radiadors).
Certificat de revisió segons normativa.

Etiqueta RITE segons normativa. Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

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

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

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:



Els alumnes de P4-B de l'escola 
Antonio Machado van treballar 
durant la segona meitat del curs 
al voltant dels diferents cartells 
de Les Santes fi ns al punt d'aca-
bar-ne fent un entre tots. Es van 
il·lusionar i es van presentar al 
Concurs del Cartell Alternatiu de 
Santes. Finalment la seva proposta, 
d'indubtable estil i essència infan-
til, ha estat la més votada i, per 
tant, la guanyadora del Concurs 
del Cartell Alternatiu de Santes. 

Anna Subirà és la tutora d'aquest 
grup que va decidir prendre part 
del certamen en grup i que com 
a tal són guanyadors. Així doncs, 
pel grup B del P4 d'aquesta escola 
pública mataronina anirà un iPad 
Mini, gentilesa de SimóMac i el seu 
'Visió d'un P4 molt santero' queda 
inserit al palmarès del certamen.

" Visió d'un P4 molt Santero", de P4 B de l'Antonio Machado  és 
el guanyador del 9è Concurs del Cartell Alternatiu de Santes.

De P4 a Cartell Alternatiu
La proposta dels 
alumnes de P4 B de 
l'Antonio Machado s'endú 
la votació popular 

Obertura 1-2 cartell.indd   2 12/7/17   11:35
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De P4 a Cartell Alternatiu

Segon premi
El cartell 'Amb ganes de festa', d'Axel Arrivas 
Cuevas ha quedat el segon classifi cat amb més 
vots i és el guanyador d'un lot de productes de  
dibuix i pintura, gentilesa d'Abacus Mataró. Es 
tracta d'una proposta molt canònica que, fi ns i 
tot, duia el logotip de l'Ajuntament de Mataró 
com si fos el cartell ofi cial.

Premi del jurat
El cartell 'Quina nit!', de Rubén Bravo Prados 
s'ha endut el premi especial del jurat i amb ell 
un menú degustació a Bocca Restaurant. La 
seva proposta era una de les més originals, 
amb el cèlebre "Negrito del Parc" superat per 
tot el que ha vist i viscut en directe en una nit 
de Santes al Parc Central.

Obertura 1-2 cartell.indd   3 12/7/17   11:35



Demanen que investiguin l'explotació d'un 
bar situat en un local municipal
Els dos aspirants que van optar al local del Mirinda volen que l'Ajuntament aclareixi la 
situació de l'establiment i la Tavella estudia emprendre accions legals 

Societat: Redacció

   El Mirinda és un pub situat a 
l'edifi ci de propietat municipal de 

Les Espenyes que, el passat mes 
d'abril, va passar en pocs dies de 
buscar un traspàs per part del seu 
llogater a estrenar nova imatge i 

programació artística amb con-
certs setmanals amb primeres es-
pases de la música del país. Aquest 
fet és el que dos operadors que 

El Mirinda és un local d'oci nocturn situat a la Baixada de Les Espenyes Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1780.indd   2 12/7/17   18:03



s'havien postulat per explotar 
aquest establiment a la plaça de 
Can Xammar volen que s'inves-
tigui. De fet, demanen que sigui 

l'Ajuntament el que revisi en quin 
règim i en quines condicions es va 
produir aquest canvi i, fi ns i tot, 
estan estudiant emprendre accions 
legals contra el canvi d'explotació. 
El fet que el llogater del local –a qui 
l'Ajuntament va denegar el traspàs 
que havia sol·licitat– acabés con-
tractant un dels tres operadors que 
s'havien interessat en el local és 
el que motiva aquesta sol·licitud 
que podria acabar amb una de-
núncia per part de la cooperativa 
la Tavella, constituïda a fi  i efectes 
d'operar en aquest espai.

Traspàs acordat
La cooperativa Tavella va fer la 
primera paga i senyal pel local 

PUMSA no va autoritzar 
el traspàs del local al que 
aspiraven fins a tres ope-
radors a finals de 2016 i 
inicis de 2017

del Mirinda fa un any, el juliol del 
2016, acordant amb el llogater de 
llavors un traspàs. Posteriorment la 
pròpia entitat va fer una campanya 
per recaptar avals mancomunats 
per valor de 125.000 euros  pro-
vinents de més de cent persones 
per assumir el traspàs, acordat 
en 80.000 euros. El setembre del 
2016 els impulsors de la Tavella 
no només havien acordat amb el 
llogater el traspàs sinó que havien 
fet reunions i comunicat a PUMSA 
el projecte gastronòmic i cultural 
que hi volien desenvolupar. 

El mes d'octubre, però, el llo-
gater reinicia les converses, aug-
mentant la quantia fi nal. S'acaba 
fi rmant un nou acord entre la 
cooperativa i el responsable del 
Mirinda, pendent de l'autoritza-
ció de la propietat.

El paper de PUMSA
L'empresa municipal propietària 
del local, el mes de novembre, co-
munica a la cooperativa que no 
la reconeix com a interlocutora i 
que hi ha dos aspirants més a ex-
plotar el local. Posteriorment en 
el si del Consell de PUMSA s'in-
forma que s'haurà d'escollir entre 
les tres propostes presentades. La 
Tavella opta per presentar també 

el suport de diferents entitats i 
es desfà el pagament del traspàs 
acordat uns mesos enrere. El pas-
sat mes de març, en declaracions 
al Tot Mataró, la regidora d'Urba-
nisme anuncia que no s'autoritza 
el traspàs i el Mirinda inicia una 
nova programació i etapa gràcies 
al fet que el llogater contracta un 
dels tres aspirants al traspàs. 

És en aquest punt on els altres 
dos demanen a l'Ajuntament que 
investigui el règim actual d'explo-
tació d'aquest local. 

Que s'investigui
Tant la Cooperativa la Tavella com 
Alguer Peran, que va presentar un 
altre projecte per explotar el cèn-
tric local, demanen a l'Ajuntament 
que investigui en quin règim s'es-
tà produint l'explotació d'aquest 
bar. En el cas de la cooperativa, a 
més, estudia emprendre accions 
legals si s'acredita que el canvi 
de titularitat no s'ajusta a dret, 
un cop el contracte del local no 
permet ni subrogació ni traspàs. 
D'aquesta manera el local que ha-
via de desenvolupar tot el sector 
de Can Xammar podria acabar als 
jutjats. PUMSA, al març, va donar 
el cas per tancat no autoritzant cap 
traspàs. És el punt fi nal?

núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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inicial retornable.

Les dades
Segons van destacar els autors de 
la proposta, un de cada tres ha-
bitants de Copenhaguen viu en 
aquest tipus d'habitatges. També a 
Uruguai unes 25.000 persones vi-
uen en les 400 cooperatives d'ha-
bitatges existents. A Catalunya, va 
ser Sostre Cívic qui va introduir 
aquest model fa més d'una dècada.
Estudiaran la disponibilitat de so-
lars i edifi cis L'acord aprovat pro-
posava la creació d'una Taula de 
treball de l'Habitatge Cooperatiu 
per tal de promocionar l'habitatge 
de lloguer assequible. 

També es realitzarà un estudi 
sobre la disponibilitat de solars 
municipals que podrien cedir-se 
en dret de superfície i un altre estu-
di sobre la disponibilitat d'edifi cis 
municipals en desús susceptibles 
de cedir-se a projectes d'habitatge 
cooperatiu. El pròxim 20 de juliol 
tindrà lloc una taula de debat al 
voltant de la necessitat d'habitatge 
de lloguer social.  | L.M.

  El Ple Municipal de juliol va 
aprovar una proposta pel lliura-
ment de solars i edifi cis buits i en 
desús de propietat municipal per 
construir habitatge cooperatiu en 
cessió d'ús. La proposta de reso-
lució, presentada per ICV-EUiA 
i la CUP i amb el suport d'ERC 
i VOLEMataró, va rebre les abs-
tencions del PP, C's i PxC i el su-
port de l'equip de govern. El motiu 
de la proposta és, segons va llegir 
Esteve Martínez (ICV), que “el dret 
a l'habitatge no queda garantit” 
perquè hi ha qui no en pot com-
prar o llogar.

Aquesta proposta es presenta 
com una alternativa per satisfer la 
necessitat bàsica de tenir un habi-
tatge digne a través d'una coopera-
tiva. El model proposat, anomenat 
de Cessió d'Ús o model Andel, es 
basa en una cooperativa d'usuaris 
i habitatges en la qual la propietat 
dels immobles està en mans de la 
cooperativa i els seus membres 
es benefi cien de l'ús transferible 
de l'habitatge pagant una quota 
mensual assequible i una entrada 

Mataró estudiarà la cessió d'ús en solars, edificis buits o 
en desús de propietat municipal

Estudiaran la construcció 
d'habitatge cooperatiu

 La parcel·la de propietat mu-
nicipal situada a la Riera de Can 
Gener serà adjudicada per contrac-
te a uns pagesos del Maresme que 
porten a terme agricultura ecològi-
ca. La concessió tindrà un lloguer 
mòdic de 60 euros mensuals i va 
ser aprovada pel Ple Municipal 
amb els vots favorables del go-
vern, ciutadans, PP i PxC. Segons 
Núria Calpe, regidora d'urbanis-
me de l'Ajuntament, es tracta de 
pagesos que “compleixen tots els 
requeriments” i és positiu perquè 
“passem de tenir una terra aban-
donada, a donar-li valor ecològic 
i productiu”. Va reconèixer que el 
preu és baix però considera que 
“un preu més elevat faria que no 
es llogués”.

Donar valor social a la terra
La resta de grups municipals es van 
oposar a la cessió d'ús perquè con-
sideren que seria més benefi ciós 
per a la ciutat cedir l'explotació de 
la terra a entitats del tercer sector. 
Així, tant Montse Morón de Volem 
com Carme Polvillo de la CUP van 
advocar per dotar un ús social a 
terres d'aquest tipus. | L.M.

En un terreny a la Riera de 
Can Gener

Agricultura ecològica 
en una parcel·la 
municipal

Esteve Martínez va defensar la proposta de les esquerres

El Ple municipal  D.Ferrer 

 Daniel Ferrer 
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El meu secret?  
El producte  
més fresc!
Paula Alós 
MATARONINA I GUANYADORA  
DE MASTERCHEF JUNIOR 4
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TROBA LES FRUITES  
I VERDURES DELS  
NOSTRES PAGESOS ALS

MERCATS  
DE MATARÓ

www.mataro.cat/c0llitsacasa

Mataró, ciutat de mercats 

Visita guiada  
a pagès 
DIUMENGE 23 DE JULIOL 
Cal inscripció prèvia al 937 582 458

10 h • Visita a Can Portell Vell

“Demos” de cuina 
Espai e-Ágora del mercat de la pl. de Cuba.  
Cal inscripció prèvia al 937 582 458

DISSABTE 22 DE JULIOL
11 h • Cuina de Festa Major   
 > Restaurant el Nou-Cents 

DISSABTE 23 DE SETEMBRE 
11 h • Cuina Junior > Paula Alós 
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El govern local ha explicat que 
el passat dimecres, 5 de juliol, va 
conèixer que la polèmica sentència 
és ferma. En aquest sentit afi rma 
que aquesta mesura obliga a re-
plantejar la normativa que regula 
la instal·lació de noves activitats 
recreatives que puguin distorsionar 
el teixit industrial i crear possibles 
problemes de convivència en els 
barris de l'entorn, a més de signi-
fi car un increment de la prestació 
del servei de neteja viària i de la 
vigilància policial.

Altres plans
La suspensió de llicències s'ali-
nea amb el Pla d'Acció 2017, que 
preveu la modifi cació del Pla ge-
neral de revisió d'usos i nombres 
de locals i nombres de locals per 
parcel·les als polígons industrials, i 
amb el Pla d'oci nocturn que s'està 
elaborant a fi  de trobar solucions 
a la problemàtica dels usos recre-
atius en els polígons industrials. | 
Redacció - ACN

   Mataró ha aprovat la suspen-
sió de l'atorgament de llicències, 
comunicacions prèvies o altres 
autoritzacions municipals per a 
obres i activitats que comportin 
la implantació o ampliació de lo-
cals d'usos vinculats als prostíbuls. 
La decisió l'ha aprovat la Junta 
de Govern local i s'aplicarà en els 
àmbits dels polígons industrials 
durant el termini màxim d'un any. 

La voluntat del govern local és 
bloquejar la implantació de nous 
negocis d'aquesta tipologia a la 
localitat mentre es realitzen els 
estudis i treballs necessaris per 
fer la segona modifi cació puntual 
del Pla especial d'usos recreatius. 
Tot plegat després que el Tribunal 
Suprem emetés el 24 de maig una 
sentència que ratifi ca una altra 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) que anul·la 
dos articles de l'Ordenança sobre 
les activitats de naturalesa sexual. 
Els dos articles suspesos limitaven 
les dimensions dels establiments.

La mesura serà vigent durant un termini màxim d'un any, 
mentre es refà el Pla especial d'usos recreatius

Suspenen l'atorgament de 
llicències per als prostíbuls

 Acció Social 2017 és la convo-
catòria conjunta de la Fundació 
Iluro i Bankia que dijous passat 
va concedir 30.000 euros d'ajuts a 
vuit entitats sense ànim de lucre 
de la comarca que desenvolupen 
projectes de tipus social amb im-
pacte a Mataró.  

La voluntat és clara: donar su-
port als projectes que fomenten el 
desenvolupament local i milloren 
la qualitat de vida de persones amb 
discapacitat, gent gran o altres col-
lectius en risc d'exclusió social.

Els projectes seleccionats
Els projectes seleccionats van ser 
l'Associació de Familiars de Malalts 
d'Alzheimer (AFAM), l’Associació 
Grup Integrador de Minusvàlids 
de Mataró i Maresme (AGIM), 
Càritas Interparroquial Mataró, 
Creu Roja a Mataró – Sant Andreu 
de Llavaneres, La Fundació Àmbit 
Prevenció, La Fundació Privada 
del Maresme Pro Persones amb 
Discapacitat, La Fundació Salut 
Mental Catalunya, La Fundació 
Sant Joaquim. | L.M.

Acció conjunta de Bankia i 
la Fundació Iluro

30.000 euros per 
projectes socials del 
Maresme

Tots els grups municipals en contra dels prostíbuls

L'acte d'entrega  Cedida 

 Cedida 
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com concentrar les dietes ener-
gèticament substituint alguns ali-
ments per altres amb més densitat 
nutricional. 

També estudien oferir el pa com 
a aliment opcional, millorar la pre-
sentació dels plats o oferir diversos 
menús, entre altres.

Europa i Catalunya volen apro-
fitar el menjar
El Consorci es compromet d'aques-
ta manera a intentar assolir l'ob-
jectiu de l'Eurocambra de reduir 
el malbaratament alimentari a la 
meitat per a l'any 2025. Es tracta 
d'un repte dels països industria-
litzats europeus perquè cada ha-
bitant llença prop de 200 kg de 
menjar anuals. Catalunya també 
té un Pla de Salut que promou la 
reducció del malbaratament d'ali-
ments en centres hospitalaris pú-
blics: el Pla de Salut de Catalunya 
2016-2020. | Laia Mulà

 L'àrea de Dietètica i Nutrició de 
Consorci Sanitari del Maresme 
(CsdM) s'afegeix a les mesures per 
reduir el malbaratament del men-
jar. Es tracta d'adequar les dietes 
servides per cobrir les necessitats 
nutricionals tenint en compte les 
preferències dels pacients per in-
tentar reduir en un 14% la quantitat 
de menjar que no es consumeix. 
L'estudi que arrenca a l'Hospital 
de Sant Jaume i Santa Magdalena 
s'estendrà a l'Hospital de Mataró.

Les xifres
De totes les dietes servides dià-
riament a pacients hospitalitzats 
a l'Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena, prop de 90 kg, un 44% 
del menjar queda al plat. Es tracta 
d'una pèrdua de 119 euros diaris, 
és a dir, més de 43 mil euros a l'any.

Per això es proposen reformu-
lar els aliments que es servei-
xen com a berenar i ressopó, així 

Canviaran els menús per evitar llençar els 39 kg al dia de 
menjar, pels quals perden prop de 43.000 euros anuals

L'Hospital de Sant Jaume vol 
deixar de malbaratar menjar

 La Ronda d'Alfons XII serà la 
Ronda de la República. Aquest és 
l'acord pres per la Comissió del 
Nomenclàtor de l'Ajuntament, fent 
bona la iniciativa del grup d'Es-
querra Republicana de Catalunya. 
El partit ha celebrat aquesta vo-
tació favorable, que ara haurà de 
passar pel Ple Municipal –se su-
posa que el de setembre– per a 
l'aprovació defi nitiva. 

El nom de 'Ronda de la 
República' va ser emprat, ja, du-
rant la Segona República pel que 
el canvi en el nomenclàtor remet 
a aquesta denominació històrica.

Primera concreció
Aquesta és la primera concreció 
de la proposta de resolució apro-
vada mesos enrere per canviar els 
noms dels carrers dels Borbons i 
va comptar amb els vots a favor 
de la CUP, CiU i Volemataró. Els 
canvis de nom del carrer Amàlia 
i del carrer Cristina no s'acabaran 
canviant perquè s'han popularitzat 
i no hi consten les denominacions 
com a reines. | L.M.

Aprovat que torni al nom 
que va tenir als anys 30

La Ronda Alfons XII 
serà la Ronda de la 
República

Exemple de menú de Sant Jaume

Esborrant el nom  Anna Aluart 

 Cedida 
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Grup Municipal de Ciutadans

- Mataró es mereix un Palau d'Esports.
- Que sigui model i referent esportiu del Maresme.
- Polivalent capaç d'acollir grans esdeveniments esportius.
- Amb disseny i capacitat per a actes culturals, musicals i socials, com ja gaudeixen 
poblacions del nostre entorn com Palafolls i capitals de comarca com Granollers i  
Sabadell.

Per tot això, demanem un estudi de viabilitat i explotació rigorós per programar les 
inversions necessàries sense que es vegi afectada la dinàmica pressupostària del 
Consistori.

A Mataró som desenes de milers els ciutadans que participem de les activitats espor-
tives i que ens mereixem gaudir d'unes millors instal·lacions, idònies a cadascuna de 
les activitats i sobretot amb el manteniment adequat.

Esports arrelats a la nostra ciutat, com és el cas del Ciclisme, que necessita un nou 
Velòdrom, es mereixen instal·lacions dignes i modernes. 

Barris com Cerdanyola amb més de 40.000 habitants, que ja seria hora que gaudeixin 
d'un poliesportiu propi.

Compromesos amb 
l'esport Mataroní

imatges d'instal·lacions esportives i la Porxada de Granollers
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Malgrat el bon nivell del nostre esport de base gràcies a la bona feina de totes les 
entitats que donen cabuda als nostres joves i infants, creiem que encara hi ha molt 
marge de millora per a gaudir del màxim nivell competitiu a la majoria d'esports.

En definitiva, volem que l'Esport Mataroní esdevingui un gran referent i ens ajudi a 
projectar la imatge de Mataró com a ciutat innovadora i per què no, líder de l'Esport 
d'alt nivell.

2P CIUTADANS 1780.indd   3 12/7/17   13:35



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte  

15 

de juliol

De 18 a 20.30h // 
Davant de l'Ajuntament 
(Mataró) // 

RAÚL PRIETO,
ORGUE AL CARRER

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Fiorgue. VI Festival Inter-
nacional d'Orgue Mataró
Dissabte 15 juliol / 21h / Basílica 
de Santa Maria de Mataró (3€): 
"L'espectacularitat i el lirisme de 
l'orgue romàntic francès", concert 
d'orgue a càrrec de Ben van Oosten, 
amb gran prestigi internacional. 
Diumenge 16 juliol / 18h / Basílica 
de Santa Maria (gratuït): "Missa 
amb cant gregorià alternat amb 
versos del segle XVII a l'orgue", 
alumnes del taller.
Dimarts 18 juliol / 21h / Basílica 
de Santa Maria (3€): "Toccata i 
Fuga en Re menor i més, a tres 
orgues", concert Ulrich Walther, 
Raúl Prieto i Maria Teresa Sierra.

Musicab Festival 2017
Del 8 al 22 juliol / Cabrils
Música, gastronomia i patrimoni.
Dissabte 15 juliol: 12h al Parc 
Anselm Clavé, concert familiar 
"Jamaikids" (gratuït). 18.30h Mas 
Maria, concert "Lluvia y truenos" 
amb The New Ramon & McEnroe. 
22h Can Barba, concert de La Iaia 
(12€ anticipada, 18€ taquilla).  

Concerts a la fresca
Dissabte 15 juliol / 19h / Plaça de 
l'Ajuntament (Vilassar de Mar)
Concert del Cor i la Banda de la 
Ballard School (Regne Unit), amb 
un ampli ventall de música.

Nits d’Emocions: 'Coriolà'
Dissabte 15 juliol / 23h / Terrassa 
Sorli Emocions (Vilassar de Dalt) 

/ Reserves: 93.753.93.47.
Concert del grup del Maresme de 
pop català. Música en directe, gas-
tronomia i cocteleria a l’aire lliure. 

Rock Femme
Diumenge 16 juliol / 13h / Barba 
Rossa Burger Beach Bar (Passeig 
Marítim, 4-5. Port de Mataró)
Estandards de jazz i soul interpre-
tats a la veu per Vanessa Grillone i 
al piano pel mestre Stefano Ferri, 
acompanyats de dues guitarres.

Trobada de batucades
Diumenge 16 juliol / 19h / La Riera, 
davant del Calisay (Arenys de Mar) 
Celebració dels 5è aniversari de 
Batuaixa d'Arenys de Mar. Cercavila 
fi ns a la platja, amb la participa-
ció de 10 grups de batucada, amb 
espectacle sorpresa fi nal. 

Guia cultural

El Festival Internacional d'Orgue 
ens proporciona diferents ci-

tes pel cap de setmana però sens 
dubte una de les més originals 
i sobretot populars és la que 
convoca Raúl Prieto, amb 
un orgue situat a la Riera. 
Davant de l'Ajuntament, el 
virtuós intèrpret ofe-
reix actuacions in-
termitents de vint 
minuts plenes de 
sorpreses musi-
cals, des de Bach 
fi ns als Simpson. 
Una activitat úni-
ca i singular.
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Ferran Savall i Meritxell 
Neddermann
Diumenge 16 juliol / 19h / Espai 
Cultural Can Bisa (C. Montserrat, 
8. Vilassar de Mar) / Preu: 8€.
XXVIè Cicle Concerts Rosa Sabater. 
Organitza: Joventuts Musicals.

La Folie
Dijous 20 juliol / 23h / La Sal del 
Varador (Passeig Marítim, 190. 
Mataró) / Gratuït. 
Concert de poesia musicada a càr-
rec Paula Giberga (Veu), Andreu 
Roig (Guitarra), Ferran Badal 
(Flauta i saxo).

TEATRE I DANSA //

Monòleg: Paloma Jiménez
Dies 14 i 15 juliol / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Actriu, guionista, humorista i mo-
nologuista granadina, presentant 
el seu espectacle "Cero dramas".

Teatre Fet a Mataró: 'Demà 
coneixeràs en Klein'
Dies 14, 15 i 16 juliol / Dv. i ds. 21h; 
dg. 19h / Can Gassol (Pl. Pepa 
Maca, 15 Mataró) / Preu: 5€.
Comèdia del dramaturg mataro-
ní Toni Cabré sobre una execu-
tiva, víctima d’un brutal mòbing. 
Producció: Sala Cabanyes. 

'Welcome'
Dies 14 i 15 juliol / Dv. 21.30h i 
ds. 23.30h / Plaça de l'Església 
(Òrrius) / Preu: 10€.

Espectacle multidisciplinari i itine-
rant sobre els refugiats. Creació 
col·lectiva d'Amabeu Teatre, direc-
ció Josep Rodri. 

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

Festival Poesia i +
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d’Estrac)
Divendres 14 juliol ( Entrada 18€): 
20h, "El desig Pregon", amb Marçal 
Font i interns de Quatre Camins. 
21h, Nico Roig. 22h, "Los Ángeles" 
amb Rosalía & Raül Refree.  
Dissabte 15 juliol (Entrada 18€): 
19.30h, "Paraules pel temps de cri-
si" amb Fina Birulés i Joana Masó. 
20.30h, "Tinguem fe: emoció, èpi-
ca i postmodernitat" amb Unai 
Velasco, Berta García Faet i Sara 
Torres. 21.30h, "He deixat al paper 
tota la sang" amb Rowan Ricardo 
Phillips, Juana Adcock i Ramon 
Prats.  22.30h, "Estimat Picasso", 
amb Lluís Homar i Clara Segura.
Diumenge 16 juliol (Entrada 15€): 
13h, "Cantarem la cançó més ba-
nal" amb Compartir dona gus-
tet (paella: 10€). 19.30h, "Suite" 
clown amb Pepa Plana. 20.30h, 
"Nit de poetes" amb Antoni Clapés, 
Rubén Luzón i Sònia Moll. 21.30h, 
"Càntut".

INFANTIL // 

El conte de la rotllana
Divendres 14 juliol / 17.30h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Narració del conte "Els Castellers 
i la Festa Major", d’Anna Canyelles 
amb il·lustracions de Roser Calafell, 
i taller de manualitats. 

'Sigues Guinovart i deixa't por-
tar on l'art et condueixi'
Diumenge 16 juliol / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Vine a pintar la teva maqueta de 
cotxe com va fer en Guinovart l'any 
1989. Activitat destinada a famílies 
amb nens i nenes de 5 a 12 anys.

'Pas de tres... arriben els 
pallassos!'
Dimarts 18 juliol / 18h / Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).
Empedrat de contes especial, a 
càrrec de Cia. Pep, Tinet i Garibaldi, 
pallassos musicals.

'Bon vent i barca nova!'
Dimecres 19 juliol / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró). 
Empedrat de contes a càrrec de la 
companyia Ail’as: rondalles, amb 
dibuixos i cançons.  

Buc de contes
Dijous 20 juliol / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Carlota i la 
roca" de Stephen W. Martin.

CAMÍ DE SANTES /

Roger Giménez Trio
Diumenge 16 juliol / 21h / Plaça 
de Can Xammar (Mataró)  
Concert de jazz de Roger Giménez 
al piano i al Fender Rhodes, Jordi 
Blanes al baix elèctric i Andreu 
Moreno a la bateria. En acabar, 
sessió de DJ. 

CONTES ADULTS /

Nit de contes eròtics
Dijous 20 juliol / 21.30h / 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl Occitània, Mataró)
Contes per a adults amb Noemí 
Caballer i Núria Urioz. El cicle 
"Capvespres als Jardinets" ens 
porta una nit picant. 
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TROBADA /

Mataró Stampa
Dissabte 15 juliol / 18.30 a 21.30h 
/ Taller de Gravat (C. Montserrat 
Cuadrada, 47. Mataró) 
Mostra, trobada i celebració del Dia 
del Gravador. Exposició d'originals, 
mini-tallers i tastets d'estampació, 
música, pica-pica i més sorpreses.

VISITA GUIADA /

Obertura de l'Any Puig i 
Cadafalch a Argentona
Dissabte 15 juliol / 18h / Jardins 
Casa Estiueig Puig i Cadafalch 
(Pl. de Vendre, Argentona).
Acte institucional, representació 
dramatitzada, visita Can Calopa i 
Capella del Sagrament, berenar.

de Palla. Dijous 20: Taller amb 
la Vella Verda. Músics de la colla 
Argeganters. Mataró Ràdio, Fal·lera 
Gegantera. Divendres 21: Taller 
Diables Atabalats de Cerdanyola. 
Assaig públic Els +Tradi. Dissabte 
22: Pintem i provem gegants. 
Assaig públic Grallers d'en Mia. 

La Minerva Festa Major d'Estiu 
Del 14 al 17 de juliol / Sant Andreu 
de Llavaneres
Divendres 14: 20.30h Plaça de la 
Vila, Pregó de Festa Major. 20.45h, 
sonata d'inici de Festa Major i ba-
llada de Gegants vells. 22h Parc 
de Ca l'Alfaro, Barraques Joves: 
Miquel del Roig, La Banda Biruji i 
Roba Estesa. Dissabte 15: 12h pati 
de l’espai Labandària, Xeringada 
infantil. 17.30h Casal de Gent 
Gran, ball i xocolatada. 18h Plaça 
de la Vila, Cercavila de Gegants. 

19.30h, Despertar i cercavila in-
fernal, 15 anys d'Els Banyuts de 
Llavaneres. 22h, Correfoc amb 
el Ball de Diables.  23.30h Parc 
de Ca l'Alfaro, Nit de festa amb 
Hotel Cochambre. Diumenge 16: 
9.30h, Pedalada popular. 11.30h 
Església Parroquial, concelebració 
solemne de l'Eucaristia amb Cor 
Madrigalista de Mataró. De 10 a 12h 
Pl. de la Vila, Minitennis. 12.30h, ac-
tuació castellera Colla Jove Xiquets 
de Vilafranca. 19h Parc de Ca l'Alfa-
ro, concert de gala amb l'Orques-
tra Selvatana. 22.30h, ball de gala 
amb l'Orquestra Selvatana. Dilluns 
17: D'11 a 14.30h i de 16 a 19.30h 
a la Piscina Municipal, Infl ables 
fl otants i diversió en remull. 19h 
parc de Sant Pere, animació in-
fantil. 20.30h platja de Llavaneres, 
cantada d'havaneres amb Son de 
l'Havana. 22.45h, Castell de focs. 

FESTES i FIRES //

V Mostra de Gegants i Cultura 
Popular de Mataró
Del 12 al 22 juliol / De 18 a 20h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró)
Divendres 14: Taller amb Ball de 
Diables de Mataró. Assaig pú-
blic amb els músics de la Colla 
d'en Ton. Dissabte 15: "Pintem i 
provem gegants". Ball d'Envelat 
amb La Cultural de Granollers. 
Dilluns 17: "Fem Santes, llibres 
per guixar". Taller amb la Colla 
Castellera Capgrossos de Mataró. 
Assaig Públic amb els Dimecres 
Flabiol. Dimarts 18: Correaigües 
amb el Godrac. Assaig públic amb 
els músics de la Coordinadora. 
Dimecres 19: "Contes per pre-
parar Les Santes" amb Buc de 
Llibres. Assaig públic Els del Barret 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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RUTES I VISITES //

El triangle modernista al 
Maresme
Dissabte 15 juliol / 10h / Ajunta-
ment de Mataró / Inscripció prèvia 
a l'Ofi cina de Turisme. Preu: 16€. 
Menors 7 anys: gratuït.
Ruta guiada que permet descobrir 
les principals obres dels arquitec-
tes que més van infl uir en l’arqui-
tectura modernista de la comarca. 

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 15 juliol / 11.30 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia  a 659.132.649.
Visita guiada per descobrir la cape-
lla, la sagristia i la Sala de Juntes 
del conjunt barroc mataroní, obra 
d’Antoni Viladomat, pintor català 
més important del segle XVIII.

Ruta del mar
Diumenge 16 juliol / 19h / Des 
de l'Ermita de Sant Simó fi ns al 
Port (Mataró)
Ruta que permet descobrir la vin-
culació de Mataró amb el mar: la 
seva història marítima i naviliera, 
l'entorn natural de la costa, les 
transformacions del litoral i els 
personatges històrics.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

L'Estrena - Les Santes, Festa 
Major de Mataró 2017
Dimecres 19 juliol  / Mataró
18h a l'Ajuntament, "El toc de cam-
panes com a senyal de festa" amb 
Daniel Vilarrúbias. En acabar l'acte 
institucional, "Proclama de la Festa 
Major". 19.15h, "Toc de novena" 
des del campanar de Santa Maria.

XERRADES I LLIBRES /

'La difícil tasca de ser pare/
mare de fi lls adolescents'
Dimarts 18 juliol / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de Gemma 
Balmes, psicòloga infantil.

'Com ser millors pares?'
Dijous 20 juliol / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada sobre com fomentar una 
bona educació i millorar la relació 
amb els nostres fi lls.

'100 mensajes para mis hijos'
Dijous 20 juliol / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre d'Egres 
Weisbrod i Eva Ramírez.

'Pilar Adan en el record de 
Marcel Olm'
Divendres 21 juliol / 19h / Basílica 
de Santa Maria. Capella dels 
Dolors (Mataró)
Marcel Olm recorda la fi gura de 
l'excel·lent soprano mataronina, 
Pilar Adan, i els anys d’interpre-
tació musical conjunta.

CINEMA /

Cicle Cinema Lliure a la Platja: 
'El rei borni'
Dissabte 15 juliol / 21h / Platja 
del Varador (Mataró). 
Una comèdia negra dirigida per 
Marc Crehuet (Espanya, 2016). 
Abans, música iCat i projecció 
d'un curtmetratge. 

ATENCIÓ CIUTADANA

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Festa Social: dimecres 19 juliol, 
Gran Arrossada al casal, per als 
socis i familiars. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes, 20:30h.  
• Activitats: Tai-Txi (Dill i dimc 
matí). Mandales (Dimt tarda). 
Labors  i Patchwork (Dill tarda). 
Relaxació (Dimt i div tarda). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 
Taller de memòria (dmc matí). • 
"Melé" de Petanca (dilluns tarda, 
15 a 19h). • Petanca (cada 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.

CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Cloenda d'estiu: Dissabte 15 ju-
liol a les 21h, Sopar a la fresca i 
ball amb duo musical. Diumenge 
16 juliol a les 17h, actuació musical 
"25è Aniversari dels Jocs Olimpics", 
participa el grup musical Gatassa i 
col·labora el grup de swing del casal, 
entrada lliure. • Ball: tots els diu-
menges 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.
• 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 coixí. Coral. Informàtica. 
Grup Musical.

núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017

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

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. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran
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Natura i aigua
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 14 de juliol a les 19.30h. Fins 
al 6 d'agost. 
Recull obra recent d'Antoni Calafell.

'Mataró Potatoes'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
15 de juliol a les 19h. Fins al 10 
de setembre. 
Exposició itinerant sobre el temps 
de la patata al Maresme.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Inauguració: dimarts 18 de juliol 
a les 18,30h. Fins al 29 de juliol:
• 'Seguici festiu de Torredembarra'.
Fins al 23 de juliol:
• 7è Premi de Pintura Torres Garcia-
Ciutat De Mataró.

V Mostra de Gegants i Cultura 
Popular de Mataró
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 22 de juliol. 
Gairebé cent fi gures provinents de 
multitud d’entitats, escoles i asso-
ciacions de tota la ciutat.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró)
De l’1 al 15 de juliol: 
• 'L’arquitectura de Josep Puig i 
Cadafalch'.
Fins al 31 de juliol: 
• La veritat inefable. El 'Llibre 
d’Amic e Amat' de Ramon Llull.

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

'Bocins de Santes'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 21 de juliol.
Fotografi es de Clara Ballesta. 
Entitats i actes de Les Santes.

Tourist – X anys de fotografi a 
de viatges
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 29 de juliol.
Fotografi es de viatges d'Òscar 
Fernández.

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).

'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.

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

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

'Josep Palau i Fabre. Jo sóc el 
meu propi experiment' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 5 
d'octubre.
Interpretació artística d'alguns 
poemes de Josep Palau i Fabre.

Recordant Joan Barrera i 
Ferrer (1872-1961)
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 30 juliol. 
'L’home, l’artista i el mestre'.

'Fiorenza Pancino. Il cibo 
dell'anima'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 3 de 
setembre.
Artista italiana.

Grand Tour. Alla scoperta de-
lla ceramica classica italiana
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 23 
de setembre.  
Ceràmica clàssica d'Itàlia.

Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A. Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins al 24 de juliol:
• 'Zubicoa' de José Luis Zubicoa.
• 'Som Recol·lectores' de Glòria 
Domínguez.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Amb ulls de gegant'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Inauguració: Dimecres 12 a les 
18h. Fins al 22 de juliol. 
El fotògraf Eloi Codina presen-
ta una altra perspectiva de Les 
Santes 2016, amb ulls de gegant. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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les associacions que hagin destacat 
pel foment del comerç de proxi-
mitat en el seu territori. 

Establiments històrics
D'altra banda, la Generalitat ha dis-
tingit un total de 17 establiments 
centenaris per la seva trajectòria 
de més de cent anys de servei al 
comerç i també la història de 18 
establiments comercials amb més 
de cent-cinquanta anys d’activi-
tat.  Entre els primers van rebre un 
guardó la Merceria Castany, situada 
al carrer de Sant Cugat, pels seus 
125 anys de dedicació. Pel que fa 
a la Cereria Masjuan, situada a la 
Plaça de Santa Maria, va ser reco-
neguda dins els establiments de 
més de 150 anys. | Redacció

  El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont va lliu-
rar dilluns al vespre els Premis 
Nacionals a la Iniciativa Comercial 
i als Establiments Centenaris de 
Catalunya. Els guardons arriben 
enguany a la seva 17a edició. En 
el decurs de la vetllada hi va ha-
ver fi ns a tres reconeixements en 
clau mataronina: els que van rebre 
la Merceria Castany i la Cereria 
Masjuan per la seva trajectòria i 
el de la Unió de Botiguers a mi-
llor iniciativa col·lectiva territorial.

La campanya ‘Mataró en viu’ de 
la Unió de Botiguers de Mataró va 
rebre ex aequo el Premi a la Millor 
Iniciativa Col·lectiva Territorial, 
que reconeix els projectes de dina-
mització comercial impulsats per 

La Generalitat els reconeix i també a la Unió de 
Botiguers per la campanya ‘Mataró en viu’

Premien la Merceria Castany i 
la Cereria Masjuan

 El passat mes de gener es 
van constituir dues Comissions 
Informatives Municipals Especials: 
la primera relativa a la licitació, 
construcció i comercialització de 
l'edifi ci del Rengle i, la segona, a 
la gestió de la zona esportiva El 
Sorrall. El termini de la comissió 
fi nalitza a fi nals de juliol però el Ple 
Municipal va acordar la pròrroga 
de sis mesos per tal d'arribar a les 
conclusions necessàries en relació 
a les dues qüestions investigades. 
La pròrroga va ser aprovada per 
unanimitat però Esteve Martínez, 
regidor d'ICV-EUiA, va demanar 
fer autocrítica perquè considera 
que no s'hauria d'haver allargat 
el termini.

Les dues comissions, presidides 
per José Manuel López, regidor del 
PP, i per Juan Carlos Ferrando, de 
Ciutadans, compten amb un repre-
sentant de cada grup municipal i 
per la regidora no adscrita.

Poca diligència i agilitat
En relació a la Comissió Informativa 
sobre El Sorrall, José Luís Calzada, 
del PP, va acusar el president de la 
comissió d'haver-la liderat amb 
poca diligència i sense agilitat, ja 
que considera els intervals entre 
reunions “massa amplis”. | L.M..

També s'amplia el termini 
de la comissió del Sorrall

Mig any més per 
investigar les obres 
del Rengle

Foto de família dels guardonats a la Generalitat

L'edifici del Rengle  Arxiu 

 Cedida 

125

125 anys d'història té la 
Merceria Castany, situada 
al Carrer de Sant Cugat 
de Mataró

150

En la categoria de més de 
150 anys va ser guardona-
da la Cereria Masjuan de 
la Plaça Santa Maria

Ciutat núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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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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Societat: Redacció -ACN

 The Bot, el bar de Mataró que 
el passat 14 de gener va acollir un 
espectacle pornogràfi c, tornarà a 
obrir portes la nit de divendres. 
Després de l'escàndol, l'Ajunta-
ment va portar el cas als Jutjats 
pel fet d'haver organitzat l'espec-
tacle sense permís, així com per 
permetre-hi l'entrada de menors 
i subministrar-los begudes alco-
hòliques. També es va decidir res-
tringir l'horari del local, obligant-lo 
a tancar a les dotze de la nit. Mig 
any després, però, l'Ajuntament es 

El propietari guanya un dels litigis contra l'Ajuntament, 
que es veu obligat a aixecar-li el veto horari

veu obligat a aixecar el veto horari 
després que el jutge hagi arxivat 
provisionalment una part de la 
denúncia, segons ha pogut saber 
l'ACN. The Bot tornarà a obrir en el 
que havia estat el seu horari habi-
tual, des de les onze de la nit i fi ns 
a les tres de la matinada.

El decret d'aixecament de me-
sures cautelars, al qual ha tingut 
accés l'ACN, estima part de les al-
legacions presentades pel propi-
etari de la llicència d'activitat de 
l'establiment que, segons el jutge, 
no té cap participació en la gestió 
del negoci, més enllà de "la mera 

The Bot torna a obrir

Imatges de l'espectacle pornogràfic que va provocar el tancament de la sala  Cedida 

titularitat formal de la llicència". El 
document explica que la persona 
que explotava el local era, de fet, 
el fi ll del titular. Tot i la vinculació 
familiar entre el titular de la llicèn-
cia i el responsable del negoci, el 
jutge entén que "el fi ll explota el 
negoci amb plena autonomia" i, 
per tant, no considera provats els 
"indicis de criminalitat" contra el 
pare i titular de la llicència, per la 
qual cosa acorda el sobreseïment 
parcial de la causa.

Escletxa administrativa
Ara la investigació judicial con-
tinua contra el fi ll i també con-
tra l'empresari que va organitzar 
l'espectacle sexual del 14 de gener, 
però el nou escenari ha permès als 
responsables de The Bot trobar 
una escletxa administrativa per 
operar amb la mateixa normalitat 
que abans de l'escàndol sexual. En 
aquest sentit, el titular de la llicèn-
cia, lliure ja de qualsevol respon-
sabilitat en relació a l'espectacle 
pornogràfi c, s'ha declarat davant 
l'Ajuntament de Mataró com a 
"l'únic explotador, organitzador 
i encarregat de l'activitat" i que 
el seu fi ll, contra qui el jutge en-
cara té en marxa un procediment, 
deixa de ser-ho.The Bot, al Pla d'en Boet  Cedida 

L'alcalde de Mataró, David 
Bote, ha explicat en decla-
racions a l'ACN que l'Ajun-
tament "seguirà defensant 
que no tot s'hi val" i que es 
vol "un model d'oci nocturn 
respectuós, igualitari i que ga-
ranteixi la seguretat de les 
persones". Bote avisa que el 
sobreseïment de la causa és 
"provisional" i que encara que-
den oberts dos procediments 
arran d'aquells fets.

Segons Bote "no 
tot s'hi val"

Ciutat núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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Les campanes, protagonistes de l'Estrena
Daniel Vilarrúbias és el protagonista de l'acte iniciàtic de Les Santes, després del qual 
l'Herald recorrerà el Centre per llegir la Proclama de la Festa Major

Les Santes: Cugat Comas

 Els tocs de campanes, un dels elements indissocia-
bles a la Festa Major de Les Santes seran el tema sobre 
el qual dissertarà l'Estrena, dimecres 19. Coincidint 
de fet amb l'inici del toc de Novena, un dels propis 
d'aquests dies al Campanar de Santa Maria, el Saló 
de Sessions de l'Ajuntament acollirà l'explicació de 
Daniel Vilarrúbias sobre el sentit històric i vigent 
de les repicades, que a Mataró són especialment 
protagonistes en dies com la Barram o el 27 al matí.

Daniel Vilarrúbias és arxiver i historiador de l'art, 
a més de professor superior de violí pel Conservatori 
del Liceu. En el camp del folklore és fundador de la 
Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada 
i dins el món campaner, és membre de la Confraria 
de Campaners de Catalunya, ha donat diverses con-
ferències sobre el tema, ha publicat alguns articles i 
ha assessorat diverses instal·lacions de campanes. 
Ha treballat com a director dels Museus de la Vall 
d’Aran i actualment és director de l’Arxiu Comarcal 
del Pla d’Urgell. Amb aquest ampli bagatge, bo i els 
seus 38 anys, farà d'Estrenador de Les Santes del 
2017, dimecres a partir de les sis de la tarda.

El ritual del 19 de juliol es completa, a més de 
l'Estrena, amb la Proclama de la Festa Major. És 
aquell moment en què l'Alcalde requereix la pre-
sència de l'Herald fent tocar el flabiol, melodia que 
després acompanyarà els cavalls del mateix Herald 
i les Trampes pels carrers de Mataró. Amb la bande-
ra de la ciutat i el text encomanat per fer saber que 
s'acosta la Festa Major, l'Herald proclama la festa.

La Proclama de la 
Festa Major es farà davant de l'Ajuntament i es re-
petirà al Pati del Cafè Nou, la Plaça Gran i la Plaça 
de Santa Anna en un seguici en què també hi ha 
banderers. És una manera d'escampar als quatre 
vents que s'acosta el millor de l'any. Una manera 
d'anunciar la festa. Si és 19 de juliol, toca l'Estrena.

Daniel Vilarrúbias

L'Estrenador 2017 és 
arxiver, historiador 
de l'art i expert en 
campanes, tradicions 
i folklore

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

L'Estrena i la 
Proclama són els  
actes de més  
protagonisme de  
l'Herald i les Trampes
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El flirteig PSC-Ciutadans: 
el rerefons de la moció pel trilingüisme  
Anàlisi del criticat suport inicial del PSC a un text contra la immersió lingüística 

Opinió: Joan Salicrú

 La fragmentació del consistori 
mataroní que van comportar les 
eleccions municipals de 2015 va 
portar aparellades un munt de pre-
guntes sobre com podria funcionar 
aquest nou ple. Ben aviat es va veu-
re que el PSC i CiU, sumant onze 
regidors, serien els que marcarien 
la pauta i tot i que Esquerra es va 
despenjar de les negociacions per 
entrar al govern per problemes “na-
cionals” amb el PSC i “de càrrecs” 
amb CiU, semblava que donarien 
suport al govern municipal des 
de fora, condicionant el bipartit 
municipal en clau “catalanista i 
d’esquerres”.

Però a l’hora de la veritat les co-
ses no van anar per aquí i si bé 
en els primers pressupostos apro-
vats per l’equip de David Bote hi 
constava l’abstenció d’Esquerra 

-també d’ICV-EUiA i VoleMataró- 
i el suport del PP que permetia 
el govern mostrar-se com l’ele-
ment central del tauler polític, 
en els de 2017 el joc d’aliances 
va viure una important evolució 
perquè qui els va recolzar va ser 

de nou el Partit Popular però tam-
bé Ciutadans, formació que per 

més inri havia votat en contra dels 
de 2016, en un gir de 180 graus 
difícil d’explicar davant l’opinió 
pública. “El govern vira cap a la 
dreta”, van proclamar els mitjans 
locals, encara que fos una frase 
més retòrica que cap altra cosa. 
Més rellevant era que, aprovant 
els comptes municipals de la mà 
de dues formacions que es decla-
ren espanyolistes sense embuts, 
a banda d’incomodar fortament 
l’antiga Convergència en el si del 
govern, s’enviava un missatge es-
pecialment als electors del PSC que 
havien permès la victòria de David 
Bote dos anys abans, especialment 
concentrats als barris: “Estarem 
amb vosaltres a l’hora de defen-
sar la pertinença de Catalunya a 
Espanya fi ns i tot, si cal, pactant 
amb els que se suposa que a nivell 
general espanyol són els nostres 
antagonistes”. El mateix alcalde 
va reforçar aquest frame quan va 
anunciar que no cediria cap es-
pai municipal per possibilitar la 

"’El PSC intenta que el 
seu electorat -els 8.420 
mataronins que li van do-
nar suport- percebi cla-
rament el partit com un 
partit amb zero vel·leïtats 
sobiranistes, que era una 
de les coses que l’equip 
de l’anterior primer secre-
tari local, Xesco Gomar, 
criticava de l’exalcalde 
Joan Antoni Baron i el 
seu grup d’afins”"

www.lariera48.cat
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celebració a la ciutat del referèn-
dum d’autodeterminació.  

El darrer episodi d’aquesta sèrie 
d’intents perquè el seu electorat 
-els 8.420 mataronins que li van 
donar suport- percebi clarament 
el PSC com un partit amb zero vel-
leïtats sobiranistes (que era una 
de les coses que l’equip de l’ante-
rior primer secretari local, Xesco 
Gomar, criticava de l’exalcalde 
Joan Antoni Baron i el seu grup 
d’afi ns) ha estat el suport que els 
socialistes mataronins van brin-
dar a una declaració institucional 
presentada per Ciutadans perquè 
l’Ajuntament insti la Generalitat a 
apostar per “l’ensenyament trilin-
güe”. Res de nou en la postura de 
Ciutadans, sorpresa absoluta pel 
posicionament del PSC, que va 
rectifi car al cap de 24 hores.

Les explicacions del PSC
Els socialistes locals es van excusar 
en què “no van tenir prou temps 
per prestar atenció a la part exposi-
tiva de la declaració institucional”, 
on constava la referència al siste-
ma trilingüe (però no en la part 
fi nal del text, on es proposaven 
els acords que preveien “reforçar 
l’ensenyament de l’anglès”). Una 
argumentació que demostra una 
greu manca de professionalitat i 
rigor per part del PSC, si és que 
realment van ser incapaços de de-
tectar la referència al trilingüisme, 
o que, en realitat, estàvem davant 
un nou missatge dels socialistes 
mataronins al seu electorat de re-
ferència, malgrat trencar amb una 
posició política fonamental pel 
país com ha estat el seu suport al 
sistema d’immersió lingüística.

Tot plegat remarca també el 
creixent èxit que Ciutadans està 
aconseguint a nivell local; el suc 
que està traient dels seus tres re-
gidors en un consistori hiperfrag-
mentat com l’actual. I això que els 
de Juan Carlos Ferrando -que, no 

s’enganyin, és la persona que està 
al darrere del projecte des de la 
seva implantació en àmbit local- 
van començar el mandat de forma 
absolutament erràtica, amb un 

candidat –Xavier Caravaca, pro-
cedent precisament del món del 
PSC– que va plegar cinc mesos 
després de la seva elecció com a 
regidor (de fet, fonts properes a 
Ciutadans Mataró admetien que 
el mateix Ferrando havia impulsat 
la candidatura de Caravaca perquè 
creia que la seva imatge personal 
-exmilitant de Falange i exregidor 
del PP- no ajudaven a validar la 
renovació que els d’Albert Rivera 
pregonen a tort i a dret). També es-
trambòtica va ser la notícia que la 
nova presidenta de l’agrupació 
local, Lucrecia García, s’havia pre-
sentat el desembre de 2014 -un any 
i mig abans de controlar les regnes 
del partit a Mataró- a una de les 
candidatures a les eleccions del 
cercle local de Podemos a Mataró.

Però de mica en mica, l’equip 
de Ferrando va començar a defi nir 
una estratègia efi caç i va enten-
dre que, per pintar alguna cosa 
en la política mataronina, havia 
d’oferir-se com a soci prioritari del 
govern municipal a l’hora d’apro-
var els comptes. A més, durant 
els últims mesos, Ciutadans ha 
buscat posicionar-se també com 
un partit responsable i de govern 
a través d’una inèdita estratègia 
comunicativa a la ciutat que con-
sisteix a inserir, com a publicitat, 

una doble pàgina al setmanari El 
Tot Mataró on es presenta com a 
tal davant la ciutadania. (Amb tot, 
la direcció nacional no es fi a de 
Ferrando, de manera que a fi nals 
de maig va imposar un nou presi-
dent local, Juan Antonio González, 
per pilotar aquest procés).

En tot cas, el gran èxit de l’ope-
ració de Ferrando és haver sabut 
construir un pont amb el PSC, par-
tit al qual clarament vol condicio-
nar per arrencar-li vots però amb 
el qual alhora fl irteja de cara a un 
horitzó electoral, el de 2019, on els 
seus regidors podrien ajudar -ara 
sí- a articular una majoria amb els 
de David Bote, de la mateixa ma-
nera que s’ha fet aquest mandat a 
Lleida, on Ciutadans dóna suport 
al govern en minoria del socialista 
Àngel Ros i ha aconseguit que el 
castellà gaudeixi de més estatus 
ofi cial a l’Ajuntament.

És pràcticament impossi-
ble imaginar el futur -més en la 
Catalunya actual- però sí que sem-
bla clar que, passi el que passi l’1 
d’octubre, el PSC cada cop s’ar-
renglerarà en ciutats com Mataró 
amb el denominat bloc “unionis-
ta” o espanyolista, víctima de la 
síndrome del Procés que obliga 
a posicionar-se clarament a favor 
d’una bandera o altra. Igualment 
clar és que, en resposta, el PSC lo-
cal es resigna a convertir-se cada 
cop més en un partit amb voluntat 
d’adreçar-se a un electorat vincu-
lat emocionalment al PSOE, d’ex-
pressió castellanoparlant i situat 
als barris de la ciutat, abandonant 
defi nitivament la seva voluntat 
d’integrar les tradicionals “dues 
ànimes”. O sigui, deixant de fer 
de PSC. D’aquí que, segurament, 
les referències al trilingüisme a 
l’educació presents en la moció de 
Ciutadans… els passessin per alt. 

Article publicat a
www.lariera48.cat

"El PSC local es resigna 
a convertir-se cada cop 
més en un partit amb vo-
luntat d’adreçar-se a un 
electorat vinculat emoci-
onalment al PSOE"

núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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Castells: Laia Mulà

  La diada castellera de Les Santes 
de Mataró, que enguany tindrà 
lloc el diumenge 23 de juliol, és 
la cita més important de tot l'any 
pels Capgrossos de Mataró, segons 
el seu cap de colla, Cugat Comas. 
Durant la roda de premsa de pre-
sentació de la diada, el mataroní 
va explicar que s'estan aproximant 
a la cita i “som conscients d'estar 
en el nostre millor moment a pocs 
dies abans de Les Santes”. Fa una 
crida a tots els ciutadans a unir-se 
als assajos i a l'actuació per a fer 

Les tres colles tenen reptes ambiciosos i els Capgrossos 
demanen ajuda a assaig per la torre i el 5 de 9

pinya amb camisa de color blau 
marí i així assolir els objectius de 
gamma extra.

La roda de premsa va comptar 
amb el regidor de cultura, Quim 
Fernàndez, que va destacar aques-
ta diada com la més important 
del mes de juliol del món caste-
ller. El cap de colla mataroní va 
destacar les estructures del 2 i el 
5, que assegura que es presenten 
molt estables i que volen pujar 
un pis més. Els objectius són de 
gamma extra perquè fi ns ara “no 
hem estat capaços de descarregar 
el nostre castell més difícil a casa” 

Volen unes Santes de gamma extra

La roda de premsa de la diada de Les Santes, amb el regidor i els tres caps de colla  Daniel Ferrer 

i assegura que aquest any són en-
cara més ambiciosos.

Assajos importants
Comas va reconèixer que “estem 
esverats perquè trobem a faltar 
gent” i va demanar la col·laboració 
del màxim nombre d'afi cionats o 
castellers. Divendres 14, dimarts 
18 i dijous 20, els Capgrossos con-
voquen assajos al local de la colla. 
A més, el divendres 21 assagen a la 
plaça Santa Anna a les 20 h.

Toni Bach i Nani Matas, caps de 
colla dels Castellers de Vilafranca 
i dels Minyons de Terrassa respec-

tivament, van agrair participar en 
Les Santes un any més i van as-
segurar que tornaran a fer grans 
castells a aquesta plaça com ja fa 
anys. Les dues grans colles tenen 
baixes però, tot i això, mantenen 
l'exigència i l'ambició de cara a 
la diada. 

4

Els Capgrossos 
convoquen quatre 
assajos especials, avui 
dia 14 i els dies 18, 20 i 21

El pilar de 6 dels Capgrossos a Premià de Mar, el primer de l'any  Capgrossos 

El passat cap de setmana 
els Capgrossos van visitar 
la Llàntia i Premià de Mar,  
on van fer la millor diada de 
l'any sumant a la torre de 8, 
3 de 9 i 5 de 8 el primer pilar 
de 6 de la temporada. El dia 
abans van fer castells bàsics 
de 8. Per aquest diumenge, 
al Poble Sec de Barcelona, 
la colla es vol plantejar el 4 
de 9 amb folre.

Una passa més a 
Premià

Cultura núm. 1780  del 14 al 20 de juliol de 2017
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Apunts
psicològics

Una persona m'ha enviat aquest 
text i tal qual el poso.

L'autor és uruguaià, Eduardo 
Hughes Galeano (Montevideo 
1940-2015) va ser periodista i es-
criptor. Una de les personalitats 
més destacades de la literatura 
Iberoamericana. Persona inquieta, 
culta i lluitadora. Els seus textos 
són a més de molt actuals, molt 
humans i humanitzadors. Aquí 
tenim un exemple:

Habitamos un mundo goberna-
do por el miedo, el miedo manda, 
el poder come miedo, ¿qué sería 
del poder sin el miedo? Sin el mi-
edo que el propio poder genera 

para perpetuarse.
El hambre desayuna miedo.
El miedo al silencio que aturde 
las calles.
El miedo amenaza.
Si usted ama tendrá sida.
Si fuma tendrá cáncer.
Si respira tendrá contaminación.
Si bebe tendrá accidentes.
Si come tendrá colesterol.
Si habla tendrá desempleo.
Si camina tendrá violencia.
Si piensa tendrá angustia.
Si duda tendrá locura.
Si siente tendrá soledad.
I continua en un altre text:
"La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. ¿Entonces para 
qué sirve la utopía? Para eso, sirve 
para caminar".

Qui diu utopia, diu projecte, pla 
de vida, ideals: UNA REALITAT 
ESPERANÇADORA. Això sí i molt 
clar pedagògicament: CADASCÚ 
HA DE FER EL SEU PROPI CAMÍ: 
PENSAR PER UN MATEIX/A I 
DECISIÓ PRÒPIA.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

"El miedo manda"

núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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 El volum més important de les activitats 
 comencen aquest cap de setmana 

 HORA DE SANTES ESPORTIVES! 
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"Treballem per aconseguir 
millorar cada any els 
resultats de l'anterior

Quan el Tot Esport estava donant 
els seus primers passos, allà per 
l’any 1986, va sortir publicada una 
entrevista amb Antonio Granados, 
un jove president, que agafava 
les regnes d’una nova entitat, el 
Club Ciclista Iluro. I es parlava del 
seu debut en l’aspecte organitza-
tiu amb una cursa a l'Avinguda 
d'Amèrica disputada el 23 de febrer 
de 1986 sota el nom de “Memorial 
Juan de Dios Ruiz” en record d’un 
ciclista “amateur” mort en un en-
trenament, aquest fet que colpeja 
repetidament el món del ciclisme. 
Aquella va ser la primera de moltes 
organitzacions que faria aquest 
club.

La setmana passada, el 4 de ju-
liol, mentre el Tour de França dis-
putava una de les seves primeres 
etapes de l’any 2017, ens va deixar 
l’Antonio Granados, una persona 
que, de ben segur, n’era un ferm 
seguidor.  I entre una data i l’altra, 
durant més de trenta anys, l’Anto-
nio Granados s'ha dedicat en cos i 
ànima a la promoció del ciclisme 

a la nostra ciutat. Ha estat un gran 
president de club, un més dels 
molts que a la nostra ciutat es 
desviuen per tirar endavant una 
entitat dedicant-hi moltíssimes 
hores. I evidentment ha estat un 
home de ciclisme durant aquests 
més de trenta anys com a directiu, 
als quals s'han d'afegir abans uns 
quants més com a practicant, ar-
ribant a ser campió d’Espanya de 
ciclomàster.

El CC Iluro sota la seva presi-
dència, i en noble competència 
amb l’Esport Ciclista Mataró, va 
revifar el ciclisme en pista i van 
sorgir noms com els dels germans 
Manuel i Víctor Gonzalo, Josep 
Antoni Gil, Jonathan Garrido, 
d'Ivan i Édgar Granados, els 
seus fills, Ismael Carrete, Montse 
Alonso i altres, que van portar 
moltes medalles cap a Mataró. 

L’Antonio Granados ha estat 
un home de ciclisme, que ha fet 
molt per mantenir viva la flama 
d’aquest esport tan arrelat a la 
nostra ciutat. Se'l trobarà a faltar.

Ens ha deixat un gran home de ciclisme
Antonio Granados mor després de presidir 30 anys el CC Iluro

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Entrevistem l'entrenador 
de la Sirena Centre Natació 
Mataró, per valorar aquesta 
temporada i com apunta la 
pròxima

Quina valoració fas de la tem-
porada 16-17?
Positiva. Encara que no hem gua-
nyat cap títol, hem tornat a fer 
història pel club amb la classifica-
ció per la F4 d'Eurolliga. Això vol 
dir que estem entre els 4 millors 
equips d'Europa. És un orgull per 
a l'equip i el club.

Quan marxen jugadores impor-
tants, com la temporada passa-
da, la dinàmica de l'equip canvia 
i requereix molt treball tornar a 
recuperar el nivell, però vam fer 
una temporada de menys a més. 
Això s'ha vist al final de tempora-
da on hem jugat cada cop millor. El 
treball de l'any ha estat molt satis-
factori i sempre la visió de fer-ho 
bé, i una actitud de les jugadores 
per treballar i superar-se que s'ha 
de tenir en compte.

Tot i que sense títols, la Sirena 
cada cop està més consolidat 
dins de l'elit europea.
Segurament sí. Estem amb els mi-
llors d'Europa. Això sí, com a equip, 
club i pressupost marquem la di-
ferència respecte dels altres. La 

il·lusió que tenim nosaltres per ar-
ribar el més lluny possible és el que 
ens fa aconseguir totes aquestes 
fites amb les nostres jugadores. 

El nucli i la confiança s'ha su-
perat i millorat any rere any, és 
un detall que mostra la grandesa 
d'aquest equip. Amb el treball de 
cada dia i gaudint es poden acon-
seguir aquests objectius. I amb la il-
lusió d'anar millorant cada dia i any 
per arribar el més lluny possible.

De cara a la pròxima tempora-
da, sembla que la plantilla ja 
està tancada. Ens pots comen-
tar una mica les baixes i les 
altes de l'equip?
Perdem dues punteres del nos-
tre equip, la Laura López i l'Ona 
Messeguer que es retiren. Eren 
jugadores molt importants i líders 
de l'equip. Unes espartanes, com 
m'agrada anomenar-les, que lluita-
ven el que fos dins i fora de l'aigua, 
per encoratjar les seves companyes 
i aconseguir els objectius.

Nosaltres intentem anar cons-
truint sobre aquests pilars, i la il-
lusió i el treball. Això sí, és el pri-
mer any, des que estic aquí, que 
marxen 2 jugadores i en vénen 4 
per substituir-les. Amb la tornada 
de jugadores a casa, com l'Helena 
Lloret i la Carla Graupera, amb la 

Florin Bonca donant instruccions durant un partit. | ARXIU

il·lusió que això comporta. Tornen 
a casa per guanyar i per aconse-
guir els objectius, aportant més 
solidesa al projecte.

També ve la Laura Vicente, que 
vol desconnectar de la pressió so-
bre el joc que ha tingut a Austràlia. 
Ve a un projecte atractiu i ens pot 
aportar moltes coses. Finalment, la 
Clàudia Abad ha jugat a un bon ni-
vell a la lliga universitària dels EUA 
i volia continuar a gran nivell, i era 
ella qui tenia la il·lusió de venir a 
jugar amb nosaltres. No a qualsevol 
equip, sinó amb nosaltres. Això és 
un indicatiu que la formació que 
veuen que donem aquí, entre les 
jugadores i altres grans clubs, ens 
situen com un referent.

A priori, quins són els 
objectius d'aquesta nova 
temporada?
Intentarem superar-nos cada any. 
Sabem que és difícil i que tothom 
treballa per anar millorant, com 
el Sabadell, el Sant Andreu o el 
Mediterrani. Nosaltres no ens po-
sem un objectiu concret, sinó que 
posem molta il·lusió, i després ja 
es veurà. Som un equip molt tre-
ballador. La feina de cada dia és la 
grandesa del nostre treball, lluitant 
per arribar a les finals on volem 
arribar.

Es pot aspirar a superar el 
Sabadell amb la filosofia 
d'apostar, sobretot, per les ju-
gadores fetes a casa?
El Sabadell és indiscutiblement un 
equip punter. A poc a poc estem 
aconseguint igualar-nos, Sobretot 
si comparem els resultats que ob-
teníem fa 5 anys contra elles i els 
d'ara. Poder guanyar-los un títol 
seria fantàstic.

Al final, com he dit abans, la il-
lusió que tenim cada any és bàsica. 
El club i el grup tècnic treballa per 
estar el més cohesionat possible, 
i aquesta il·lusió és la nostra ben-
zina per aconseguir els objectius.

Florin Bonca: "La iŀ lusió és la 
nostra benzina"
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Diverses imatges d'edicions d'anys anteriors i els cartells de la Regata Tot Maresme i la de llagut d'enguany. | ARXIU I CEDIDES

AGENDA D'ACTIVITATS
Dimarts 11 de juliol fins dimarts 25 de 
juliol
A partir de les 18 h i els dissabtes i festius a 
partir de les 9 hores / Poliesportiu munici-
pal Teresa Maria Roca
XI TORNEIG GESTORIA LUIS FUTSAL 
LES SANTES
Organitza:  Club Esportiu Futsal Mataró, 13 
de juliol

Dijous 13 de juliol 
A partir de les 8 h / Parc Central
18È TORNEIG DE PETANCA DE CASALS 
DE MATARÓ  LES SANTES
Organitza: Associació del Casal de la Gent 
Gran del parc de Mataró

Divendres 14 de juliol i fins diumenge 16
A partir de les 9 h / Platja del Varador
XI TORNEIG D’HANDBOL PLATJA 
CIUTAT DE MATARÓ
Organitza: Associació Handbol Platja 
Mataró

Divendres 14 i fins diumenge 16
A partir de les 9.30 h / CN Mataró
26È TROFEU CIUTAT DE MATARÓ DE 
NATACIÓ  (CAMPIONAT DE CATALUNYA 
D’ESTIU JÚNIOR OPEN). MEMORIAL 
JOSEP MONS
Organitza:  Centre Natació Mataró i Federa-
ció Catalana de Natació

Dissabte 15 de juliol
A partir de les 9 h / Des de Decathlon 
Mataro
MITJA MARATÓ DE MUNTANYA DE 
MATARÓ
Dues modalitats: 21,5 km i 12 km. 

Inscrip.: www.mitjamaratodemuntanya.cat 
Organitza: Club de Muntanya Horitzons 

Dissabte 15 de juliol
A partir de les 9 h / Can Canyameres
XXII MEMORIAL ERNEST SIQUIER DE 
TIR
Inscripcions: info@eltem.es 
Organitza: Tir Esportiu Mataró

Dissabte 15 de juliol
A partir de les 9 h / Espai municipal de 
Billar
V OPEN CIUTAT DE MATARO LES 
SANTES
Memorial Josep Niubó a tres bandes 
Fases prèvies. Competició individual vàlida 
per al rànquing català. 
Organitza: Club Billar Mataró

Dissabte 15 de juliol
19 h / Nou Parc Central
XI MITJA MARATÓ PER RELLEUS
Inscrip.: maimakansu@maimakansu.com
Organitza: Colla Maimakansu i G A Lluïsos
Col·labora: Direcció d’Esports. Ajuntament 
de Mataró

Diumenge 16 de juliol
A partir de les 8 h / Can Canyameres
VII TIRADA OPEN ARC LES SANTES
Inscripcions: info@eltem.es o club:  Camí de 
la Geganta, 1 entresòl 3a.
Més informació: www.eltem.es
Organitza: Tir Esportiu Mataró

Diumenge dia 16 de juliol 
A partir de les 8.30 h / Platja del Varador
III REGATA DE LA LLIGA CATALANA DE 
LLAGUT

Organitza: Club Rem Mataró, Club Natació 
Badalona, Club Nàutic  Bétulo i Club de Rem 
Badalona. 

Diumenge 16 de juliol
A partir de les 9.30 h / Port de Mataró
FES-TE A LA MAR
Jornada gratuïta de tastets de vela lleu-
gera amb monitor. Activitat inclusiva però 
pensada especialment per a col·lectius amb 
discapacitat i risc d’exclusió social. 
Organitza: Escola Vela Mataró
Inscripcions al correu:  
areatecnica@escolavelamataro.com 

Diumenge 16 de juliol
A les 12 h / Davant del Port de Mataró
REGATA TOT MARESME. TROFEU LES 
SANTES 
Inscripció gratuïta al Club Vela Mataró. Port 
de Mataró. Local A C 6
Organitza: Club Vela Mataró

Dimecres 19 de juliol 
A les 18.30 h / Plaça Santa Anna
EXHIBICIÓ DE TWIRLING
Organitza: Club Twirling Mataro

Dimecres 19 de juliol
19.30 h / Plaça Santa Anna
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 
Organitza: Club Rítmica Mataró 

Dijous 20 de juliol
19 h / Plaça de Santa Anna 
EXHIBICIÓ GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 
Organitza: Club Gimnàstic Mataró   
Col·labora: Direcció d’Esports. Ajuntament 
de Mataró

Ja són aquí les Santes Esportives 2017
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Foto de família de les patinadores del CPA Iluro al Festiluro. | CEDIDA

El passat dissabte 1 de juliol els pa-
tinadors del Club Patinatge Artístic 
Iluro, sota la direcció tècnica de 
Núria Rivas i el suport artístic de 
Ma Teresa Turtós, es van tornar a 
ficar al públic a la butxaca fent-lo 
gaudir amb el fruit del seu esforç, 
dedicació i constància sobre rodes, 
durant la tradicional exhibició que 
l’entitat celebra cada estiu, de for-
ma anual, des de fa 8 anys.

Balls individuals dels patinadors 
més veterans es van anar inter-
calant amb els balls en parelles 
d’artístic i en grup de les diferents 
categories existents al club, desta-
cant-ne els dos conjunts d’exhibició 
adult. Salts, cabrioles, interpretació 
i vestits espectaculars van omplir 
durant dues hores el pavelló Jaume 
Parera i León, deixant al públic 
bocabadat.

El passat diumenge 9 de juliol es 
van celebrar al Poliesportiu muni-
cipal de la Mar Bella de Barcelona 
els campionats de Catalunya cadets 
i sub-21 de combat amb 250 parti-
cipants d'arreu del país i Andorra.

El CD Tonbal hi va participar amb 
8 lluitadors, per acabar aconseguint 
2 medalles de bronze, després d'uns 
campionats de gran nivell i molta 
dificultat.

Les medalles van ser per a Pedro 
Rodríguez en pes pesat sub-21 mas-
culí i Emma Torrente en semi-pesat 
femení cadet.

Toni Noè, amb 71 anys, protagonis-
ta en l'Ironman de Vitòria

El veterà Toni Noè durant la triatló "Ironman" de Vitòria. | CEDIDA

Destacada actuació també de 
Vicenç Castellà (CN Mataró) 
que va baixar de les 9 hores

El passat diumenge es va disputar 
l'Ironman de Vitòria amb més de 
1000 participants constituint-se 
en una de les competicions més 
importants d'aquesta distància 
tot i que no pertany a cap circuit 
internacional. 

Aquest any "la gran estrella" 

era el triatleta més veterà del CN 
Mataró, l'incombustible Toni Noè 
al qual l'organització li va fer un 
homenatge mitjançant un vídeo 
que donava a conèixer aquest gran 
home, tant a nivell esportiu com 
sobretot personal.

En Toni Noé als seus 71 anys va 
tornar a donar una lliçó. Va arribar 
en un temps de 13:18:56 sent l'únic 
en finalitzar en la seva categoria de 

70 a 74 anys. El públic va esclatar en 
un fort aplaudiment en els darrers 
metres, retent-li així un merescut i 
emocionant reconeixement. També 
va destacar molt la 9a posició ab-
soluta de Vicenç Castellà amb un 
gran temps de 8:59:21, sent la 1a 
vegada que baixava de les 9 hores. 

Gran espectacle a la vuitena 
edició del Festiluro de patinatge

Dos bronzes per al 
CD Tonbal

Els lluitadors amb la medalla. | CEDIDA
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Albert Ramos Viñolas durant el partit contra Raonic. | AELTC/BEN SOLOMON

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas no va poder millorar la 
seva millor actuació al Torneig de 
Wimbledon i, igual que l'any passat, 
va caure a 3a ronda del torneig.

L'Albert, cap de sèrie número 25, 
després de superar Thompson, va 
eliminar al rus Rublev en cinc sets. 
Però a 3a ronda, es va trobar amb 

el canadenc Milos Raonic, cap de 
sèrie número 6 i finalista a la dar-
rera edició, que va imposar el seu 
potentíssim servei davant el qual 
Ramos no va tenir massa a fer, 
sense una sola opció de "break" 
en tot el partit. El marcador final 
va ser de 7-6, 6-4 i 7-5 després de 
2 hores i 21 minuts de joc.

Ramos topa amb el poderós 
servei de Raonic a Wimbledon

Natació Sincronizada:  
Lia Ferrera campiona 
d'Espanya

La mataronina Lia Ferrera, que 
neda a la secció de natació sin-
cronitzada del CN Granollers, ha 
tornat a assolir les medalles d'or 
en les categories d'equip tècnic i 
combo en els campionats d'Espa-
nya celebrats a Alacant els passats 
dies del 5 al 9 de juliol.

Futbol: Torrejón i 
Ouahabi a l'Europeu 
femení amb Espanya

Les futbolistes mataronines Leila 
Ouahabi i Marta Torrejón, totes 
dues del Futbol Club Barcelona, 
començaran a disputar a par-
tir del 19 de juliol l'Europeu de 
futbol femení, que es disputa-
rà a Holanda del 16 de juliol al 6 
d'agost, amb la selecció espanyola.  

Martina Ballesteros bronze 
estatal júnior en 100 metres

Murcia, Ballesteros i Martínez amb el seu entrenador F, López. | ATLETISMECAL

L'atleta laietanenca va acon-
seguir l'única medalla ma-
taronina en els campionats 
disputats a Granollers

El passat cap de setmana es van 
disputar a Granollers els campi-
onats d'Espanya de la categoria 
júnior d'atletisme i el més desta-
cat per part de la representació 
mataronina va ser la medalla de 
bronze aconseguida per la velocista 

laietanenca Martina Ballesteros en 
els 100 metres llisos.

Cinc atletes del Centre Atlètic 
Laietània va ser presents a 
Granollers i la més destacada va 
ser Martina Ballesteros que va par-
ticipar en la prova dels 100 metres 
llisos. Va guanyar la seva sèrie amb 
12.27, i després també va guanyar 
la semifinal amb 12.18. A la final la 
Martina Ballesteros va quedar 

tercera obtenint la medalla de 
bronze amb un temps de 12.18. Per 
davant van quedar Andrea Verdú 
(Castelló) 11.82 i Carmen Marco 
(València) 11.93.

A la prova dels 100 metres tam-
bé va participar Mariona Murcia 
que va tenir una bona actuació, 
fent rècord personal a les sèries 
amb 12.68, per ficar-se a semifi-
nals on va quedar eliminada amb 
un temps de 12.81.

L'altra atleta laietanenca del grup 
que entrena Francisco López va ser 
Andrea Martínez que va quedar 
en 10è lloc en heptatló amb una 
puntuació de 3407 punts.

També van participar dos atletes 
més del CA Laietània entrenats per 
Norbert de Haro: Bernat Tarragó 
i Martí Varela. Bernat Tarragó va 
ocupar posició de finalista que-
dant 7è en perxa amb 4.21 m. Martí 
Varela va quedar en 10è lloc en 
decatló amb una bona puntuació 
de 5780 punts.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

NOVEDAD!
PORCELÁNICO

IMITACIÓN MADERA

PICAS DE PIEDRA
NATURAL DESDE

ROBLE

HAYAHAYA

1ª CALIDAD 22,5 x 90cm / Mod. Carelia

HAYAHAYA

SÓLO

9,90€/m2

ROBLE
ROBLE

HAYAHAYAHAYAHAYA

GRISGRIS
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AZULEJO PASTA 
BLANCA RECTIFICADA

PICAS DE PIEDRA
NATURAL DESDE

1ª CALIDAD 29,5 x 90cm / Mod. Bronx

SÓLO

DIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible variosDIsponible varios
modelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formas

180€/Ud.

modelos y formasmodelos y formasmodelos y formasmodelos y formas

1ª CALIDAD 29,5 x 90cm / Mod. Bronx1ª CALIDAD 29,5 x 90cm / Mod. Bronx1ª CALIDAD 29,5 x 90cm / Mod. Bronx1ª CALIDAD 29,5 x 90cm / Mod. Bronx

BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE
BRICK STONE

BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE
BRICK TAUPE

BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON

BRICK TAUPE

BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON

STONE
STONE
STONE
STONE
STONE
STONE
STONE

BRICK IRON
BRICK IRON
BRICK IRON

BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE
BRICK WHITE

BRICK STONE

SÓLO

17,90€/m2

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

2P GRESS ARGENTONA 1780.indd   3 11/7/17   16:34



el Esporttot FUTBOL

La futura plantilla 2017-18 del CE Mataró. | DANIEL FERRER

El CE Mataró 2017-18 pren 
forma... i ja coneix rivals

de 1a Catalana, que són Masnou 
i Fundació Hermes de Montgat. I 
a més sis que han ascendit, dos 
com a campions de 3a, que són el 
Districte 030 CE de Barcelona (filial 
del Sant Andreu i campió del grup 
4t) i el Piferrer At. també Barcelona 
(campió del grup 11è), i quatre com 
a subcampions i guanyant la pro-
moció, que són, l'Argentona (2n del 
grup 4t), Sant Andreu de la Barca 
(2n del grup 8è), Montcada (2n del 
grup 6è de 3a) i Parc de Barcelona 
(2n del grup 9è).

Ha desaparegut del grup el 
Premià de Mar, que jugarà en el 
grup 4, el del Vallès, Osona i Bages. 
Això farà que hi hagi 5 equips 

Alberto Aybar ja té la planti-
lla quasi tancada per intentar 
l'ascens a 1a Catalana

El CE Mataró ja coneix el grup i el 
calendari de la temporada 2017-18 
a 2a Catalana de futbol en la qual 
intentarà novament l'ascens a 1a 
Catalana, del qual va estar tan a 
prop aquesta temporada.

Dels rivals de l'equip groc i ne-
gre n'hi ha 9 que són coneguts de 
la passada temporada: Guineueta 
(3r), Llefià (4t), Europa B (5è), Sant 
Adrià (7è), Sant Pol (8è), Sarrià 
(9è), Canyelles (10è), Besós Baró 
Viver (11è), Llavaneres (12è).

Com a equips nous tenim dos 
equips maresmencs que han baixat 

maresmencs i per tant 20 derbis 
de la comarca durant la temporada.

La plantilla quasi està tancada
De moment ja s'ha confirmat 
la continuïtat de Pol Andiñach, 
Lluís, Isma, Kiku Parcerisas, Sergi 
Sànchez, Sergio López, Parri, Fiti, 
Aitor Gonzàlez, Bargalló, Ricky, 
Bustos, Palanco i Rodri. I s'ha fit-
xat el porter Cesc De Bode del 
Blanes, i també a Marcel (Vilassar 
Mar), Kamal (ex del juvenil del Sant 
Andreu i Granollers), Dani Gonzàlez 
(Grama i Vilassar B) i Víctor Yustos 
(Molletense), que ja havia jugat al 
CE Mataró la temporada 2012-13. 
Possiblement s'incorporarà també 
algun jugador que pugi del juve-
nil (com Ferran Barrera) i durant 
la pretemporada vindran alguns 
jugadors més a prova per a poder 
acabar de tancar la plantilla.

El que està clar és que el nou 
tècnic conserva el bloc de l'equip 
que la temporada passada va fre-
gar l'ascens, i amb les noves incor-
poracions és optimista de cara a 
poder assolir l'objectiu de l'ascens 
aquesta temporada.

La pretemporada començarà 
el dia 7 d'agost, quatre setmanes 
abans de l'inici de la temporada, 
que serà el dia 3 de setembre a 
Barcelona al camp del Canyelles.
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Bach i Lloret ju-
guen el Mundial

Marta Bach, la capitana de La 
Sirena CN Mataró, i Helena Lloret, 
una de les noves incorporacions de 
l'equip per a la propera temporada 
i formada també a la pedrera del 
Centre, ja estan a punt per inici-
ar amb la selecció espanyola el 
Campionat del Món de waterpolo 
que es disputarà a Budapest a partir 
del diumenge 16 de juliol.

El primer rival d'Espanya serà 
Nova Zelanda el mateix diumenge 
a les 12:10 hores. El dimarts juga-
ran contra Estats Units a les 9:30 
hores i el darrer partit de la fase 
de grups serà dijous a les 21:30 
contra Sudàfrica. Passaran els tres 
primers a la lluita per les medalles: 
el dissabte 22 jugaran 2ns i 3rs en 
vuitens de final per obtenir la clas-
sificació per als quarts de final, que 
es jugaran el dilluns 24 entre els 
primers de la 1a fase i els guanya-
dors dels creuaments anteriors. El 
dimecres 26 es jugaran les semi-
finals i el divendres 28 la final i el 
partit pel 3r i 4t lloc.

Completen la convocatòria: Laura Ester, 
Anna i Clara Espar, Judith Forca, Pilar Peña, 
Beatriz Ortiz, Matilde Ortiz, Paula Leitón 
(Sabadell),  Paula Crespí (S. Andreu), Anna 
Gual (S. Roma) i Sandra Domene (Terrassa).

www.eltotesport.com |  P. 8POLIESPORTIU

El Mataró Parc Boet gran triomfa-
dor a la Festa del Bàsquet Català

El president de l'AE Boet, Quim Navarro, recollint un dels guardons. | CEDIDA

MVP com a millor jugador de Copa 
Catalunya Maculina

- El trofeu ACEB com a millor en-
trenador d’equips masculins en àm-
bit català, va ser per Alberto Peña, 
entrenador del Sènior A Masculí 
Mataró Parc Boet.

- Reconeixement al Sènior A 
Masculí Mataró Parc Boet per ser 
campions de la Categoria Copa 
Catalunya masculina.

- Reconeixement al  Sènior A 
Femení Mataró Parc Dori Dori Boet, 
per ser campiones  de 1a Catalana.

- Trofeu especial de la FCBQ per 
l’entitat AE Boet Mataró per ser el 
club amb més equips federats la 
temporada 2016/2017.

El club mataroní es va en-
dur fins a 5 guardons de 
la Federació Catalana de 
Bàsquet

El passat dissabte 1 de juliol se ce-
lebrava a Luz de Gas la Festa del 
Bàsquet Català 2017 on l’AE Boet 
Mataró va estar guardonat en les 
següents disciplines:

- Diplomes per l'ascens de 
categories.

- Sènior 1 Masculí ascens a 2a Catalana
- Sènior Femení Taronja ascens a 2a 
Catalana
- Sènior A Masculí ascens a LLIGA EBA
- Sènior A Femení ascens a Copa Catalunya.

-  Dario Naharro va rebre el trofeu 
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RESUMS 16-17: El Mataró 
Feimat seguirà a lliga EBA

el Esporttot BÀSQUET

La plantilla del Mataró FEimat celebrant la permanència. | ARXIU

Després d'una ratxa molt 
negativa, l'equip es va 
recuperar a la segona volta i 
va aconseguir la permanèn-
cia a la promoció de descens

7 anys després d'haver perdut la 
categoria, el Mataró Feimat torna-
va a lliga EBA aquesta temporada 
després d'haver assolit gràcies a 
una reestructuració de la categoria.

La dels grocs ha estat una tem-
porada completament bipolar, amb 
un 2016 on es van sumar victòries 
en els dos primers partits però que, 
després, tot van ser derrotes fins 
al 2017. Un de 2017 on l'equip no va 
conèixer la derrota al Mora, en un 
grup duríssim que el va fer dispu-
tar la promoció de descens amb el 
Sitges, a qui va aconseguir derrotar 
assolint així la permanència a lliga 
EBA. La incorporació del pivot do-
minicà José Francisco Cabrera al 
mercat d'hivern també va resultar 
clau per aconseguir la millora que 
ha portat la permanència.

Després de 26 partits de fase re-
gular disputats, els mataronins han 
sumat les següents estadístiques:

CLASSIFICACIONS
Classificació final: Martorell, 45; 
Calvià, 43; Menorca, 41; Salt, 40; Collblanc, 
Castellbisbal, Cornellà i ARENYS, 39; Olivar, 
JAC Sants i Sant Nicolau, 38; Grup Barna i 
MATARÓ FEIMAT, 37 i Santfeliuenc, 33.

Classificació 1a volta: Menorca, 23; 
Martorell i Calvià, 22; Collblanc, 21; ARENYS, 
Castellbisbal, Cornellà i Salt, 20; Santfe-
liuenc, JAC Sants i Grup Barna, 19; Sant 
Nicolau, Olivar i MATARÓ FEIMAT, 16.

Classificació 2a volta: Martorell, 23; 
Olivar i Sant Nicolau, 22; Calvià i MATARÓ 
FEIMAT, 21; Salt, 20; Cornellà, Castellbisbal, 
ARENYS i JAC Sants, 19; Menorca i Grup 
Barna, 18; i Santfeliuenc, 14.

Com havíem dit, tot i aconseguir el 
4t lloc a la segona volta, el conjunt 
mataroní va acabar en penúltima 
posició de la taula degut, sobretot, 
a la mala primera volta que va re-
alitzar el conjunt groc.

A nivell general, veiem com el 
Martorell, que al final també ha 
acabat ascendint a LEB Plata, s'ha 
mostrat com el conjunt més regu-
lar en les dues voltes, fet que li va 
valdre el liderat. En sentit contrari, 
el Santfeliuenc, que després d'una  
primera volta de mitja taula, la seva 
pèssima segona, perdent 12 par-
tits consecutius, l'ha condemnat 
al descens. 

Punts a favor: Martorell, 2136; Calvià 
2075; Castellbisbal, 2034; ARENYS, 1960; 
Olivar, 1931; Menorca i Sant Nicolau, 1900; 
Santfeliuenc, 1892; Cornellà, 1871; Grup Bar-
na, 1855; MATARÓ FEIMAT, 1848; Collblanc, 
1789; Salt, 1871; i JAC Sants, 1772.

Punts en contra: Salt, 1753; Collblanc, 1852; 
Menorca, 1853; Cornellà, 1857; JAC Sants, 

1858; Martorell, 1869; ARENYS, 1926; Grup 
Barna, 1929; Sant Nicolau, 1933; MATARÓ 
FEIMAT, 1934; Calvià, 1949; Olivar, 1953; Cas-
tellbisbal, 2033; i Sanfeliuenc, 2045.

Els mataronins, tot i ser un dels 
pitjors atacs, en defensa es troben 
a mitja taula, el que els hi provoca 
un balanç negatiu de 86 punts. Al 
final de la primera volta aquest 
balanç era de -97, així que també 
veiem la millora en aquest sentit.

Pel que fa a la lliga, el Martorell 
ha demostrat perquè ha estat el 
millor equip de la competició, tenint 
també el millor dels atacs.

També podem trobar explicaci-
ons al descens del Santfeliuenc, 
després de ser la pitjor defensa 
de la lliga.

Com a circumstància curiosa 
també hi trobem el Castellbisbal, 
el tercer millor ataca de la com-
petició, que també resulta ser la 
segona pitjor defensa o, en sentit 
contrari, el Salt, que ha estat el 
segon pitjor atac del grup però, 
per la seva banda, també ha estat 
la millor defensa de la competició.

La plantilla del Mataró Feimat
Aquesta temporada 2016-2017 els prtago-
nistes del Mataró Feimat, entrenats per 
Charly Giralt, han estat els següents:
Ignasi Ariño (1 partit i 10 punts), J. Francis-
co Cabrera (15 partits i 161 punts), Marc Coll 
(9 partits i 62 punts), Ike Diallo (26 partits 
i 205 punts), Xavi Espiga (26 partits i 129 
punts), Lamont Foster (2 partits, Frederic 
Guallar (24 partits i 126 p.), Jordi Juanola 
(3 partits), Ibon Miralles (23 partits i 107 
p.), Eduard Rodríguez (22 partits i 82 p.), 
David Romero (24 partits i 268 p.), Santi 
Serratacó (26 partits i 456 p.), Ferran 
Tardio (26 partits i 74 p.), Marc traver (12 
partits i 18 p.), Sergi Ventura (24 partits i 
108p.) i Albert Viñallonga (13 partits i 42p.)
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www.eltotesport.com |  P. 10EFEMÈRIDES

Fa 25 anys Club Tennis Mataró va jugar la 
semifinal de la Copa d'Europa

L'equip del CT Mataró Perrier que va disputar les semifinals. | ARXIU

Repassem aquesta i altres 
efemèrides esportives del 
mes de juliol

Continuem amb la secció d'efemè-
rides de l'esport mataroní, amb 
alguns fets rellevants o curiosos 
que van passar durant el mes de 
juliol de fa un nombre, del que en 
diem, "rodó" d'anys.

Avui recordarem un subcampi-
onat estatal juvenil de waterpolo, 
un relleu important en la presidèn-
cia del CE Mataró, la participació 
d'un atleta en l'Olimpíada Popular 
d'Anvers, la primera competició de 
ciclisme a la ciutat i començarem 
per la primera semifinal europea 
jugada per un equip de la nostra 
ciutat.

FA 25 ANYS: L'equip de Club 
Tennis Mataró juga les semifi-
nals del Campionat d'Europa
Mentre tothom estava ja pensant 
en els Jocs Olímpics que teníem 
a tocar i la torxa olímpica ja havia 
passat per la nostra ciutat, l'equip 
del Club Tennis Mataró va ser pro-
tagonista d'una fita històrica dins 
del nostre esport, ja que va arribar 
a les semifinals de la Copa d'Europa 
de clubs, sent el primer equip de la 
ciutat en arribar a assolir aquest 
èxit. Formaven l'equip Fernando 
Luna, Carlos Bàguena, Jordi Burillo, 

David de Miguel, Gonzalo López 
i Ignasi Carrasco. L'entrenador, i 
també secretari tècnic de l'equip 
era Jesús Sànchez i el club el pre-
sidia Antoni Arnau.

A principis de juliol aquest equip 
va jugar la fase final de la Copa 
d'Europa de clubs al Club de Tennis 
Pierre Barthes de Cap d'Agde, a la 
Provença. Va poder participar-hi 
gràcies al subcampionat estatal i 
al fet que el RCT Barcelona, el cam-
pió, també ho era d'Europa i tenia 
la presència assegurada.

El CT Mataró Perrier, va quedar 
exempt dels vuitens de final, i en 
quarts de final va superar el Vasas 
de Budapest per 4-1 amb victòries 
de Gonzalo López sobre Baratosi, 
de David de Miguel sobre Markovics, 
de Jordi Burillo sobre Savolt i d'Ig-
nasi Carrasco sobre Felcsuti i una 
única derrota de Carlos Bàguena 
davant Nagy. Van ser innecessaris 

els dos partits de dobles.
Després, a semifinals, el rival 

va ser el Racing Club de París i 
la victòria va ser per als francesos 
per 3-4. Fernando Luna va guanyar 
a Decret i també es van guanyar els 
dos dobles, però Bàguena, Gonzalo 
López, David de Miguel i Carrasco 
van perdre davant Piolini, Raouc, 
Benhabiles i Boutelenc. A causa 
d'altres compromisos havia hagut 
d'abandonar la competició Jordi 
Burillo, que en aquells moments era 
un dels millors tennistes estatals 
i la seva presència potser hauria 
pogut capgirar el marcador.

El títol seria per al RCT Barcelona 
amb els germans Emilio i Javier 
Sànchez Vicario, el cabrerenc, 
Tomàs Carbonell, Costa i Roig, que 
van superar els francesos per 4-3 
a la final.

FA 10 ANYS: El juvenil de wa-
terpolo del CN Mataró queda 
subcampió d'Espanya
El final de la temporada waterpo-
lística 2006-07 va portar una cita 
important a la nostra ciutat, ja que 
el Centre Natació Mataró va orga-
nitzar el Campionat d'Espanya de 
la categoria juvenil. I el diumenge 1 
de juliol de 2007 l'equip juvenil del 
Centre Natació Mataró va jugar la 
final del Campionat d'Espanya de 
la seva categoria perdent davant el 
Barceloneta per 8-4, però assolint 
un molt meritori subcampionat.

El juvenil del CNM que va quedar subcampió d'Espanya. | ARXIU
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el Esporttot EFEMÈRIDES

Abans a la fase de grups, el CN 
Mataró va perdre amb el Sabadell 
(8-9), però va derrotar el Navarra 
(18-4) i el Terrassa (8-5), fent-se 
amb el primer lloc del grup. A la 
semifinal va superar l'Ondarreta 
per 10-9 en un partit molt emoci-
onant, resolt amb un gol de David 
Díaz poc abans del final, fent-se 
un lloc a la final.

Van formar l'equip Mario Lloret, 
que va ser el millor porter del cam-
pionat, Àlex Codina, Pau Schnizler, 
Pau Bach, Xavier Hilario, Joan 
Garcia, David Díaz, Marc Letosa, 
Àlex Pagès, Jaume Granada, Bernat 
Pascual, Víctor Cervetto, Armando 
Erenas, Marc Rodríguez i Àngel 
Ferreras.

El millor jugador del campionat 
va ser Edu Mínguez (Barceloneta), 
que ja havia estat uns anys abans 
en la disciplina del Quadis i aques-
ta temporada ha tornat a l'equip 
mataroní. El màxim golejador va 
ser Óscar Carrillo.

FA 50 ANYS: Joaquim Spà 
és el nou president del Club 
Esportiu Mataró, que pacta 
una filiació amb l'Espanyol
Després del descens del CE Mataró 
a la 1a Regional, després de 18 tem-
porades consecutives a la 3a Divisió 
va haver-hi relleu a la presidència 
del club i Antoni Solà va deixar 
pas a Joaquim Spà Tuñí, que va 
ser qui va passar a dirigir el destí de 
l'entitat groc i negra. I gràcies a la 
vinculació del nou president amb el 

Reial Club Deportiu Espanyol, una 
de les primeres decisions va ser la 
d'establir una forta relació amb el 
club blanc-i-blau que presidia Juan 
Vila Reyes i que va manifestar-se 
molt ben disposat a ajudar el Club 
Esportiu Mataró en un moment de 
forta crisi.

I de seguida es va signar el pacte, 
amb Ricard Gallart d'entrenador, 
que estava en la plantilla tècnica 
de l'Espanyol, i van venir alguns ju-
gadors de la pedrera blanc-i-blava, 
com Zamora, Ollé, Cuello, Balmas 
o Sastre. Només van quedar tres 
mataronins a l'equip: Florenza, 
Rodón i Jubiñà. El camp es va re-
modelar, la gespa va recuperar la 
vella esplendor i tot va estar a punt 
per a una presentació que va ser 
tot un esdeveniment com es pot 
veure amb les grades plenes de 
públic... I no hi havia partit, només 
entrenament!

FA 80 ANYS: Jaume 
Fernàndez queda tercer a 
l'Olimpíada Obrera d'Anvers
El mes de juliol de l'any 1936 s'havia 
de celebrar a Barcelona l'anome-
nada Olimpíada Popular Obrera. 
Aquesta competició havia comen-
çat l'any 1925 per part d'organitza-
cions d'esquerra com a resposta a 
uns Jocs Olímpics que consideraven 
que només arribaven als sectors 
més elitistes de la societat. L'any 
1925 s'havia organitzat a Frankfurt 
i el 1931 a Viena. Per culpa de l'inici 
de la guerra civil no es va poder 
organitzar a Barcelona, l'edició que 
havia agafat més volada, ja que 
semblava també una resposta a 
la utilització propagandística per 
part de Hitler dels Jocs de Berlín 
de 1936. L'any següent va agafar 
el relleu la ciutat belga d'Anvers, 
on es va disputar la tercera edi-
ció d'aquesta Olimpíada Obrera.

Poc abans de la celebració 
d'aquests Jocs, durant el mes de 
juny, aquí, tot i que s'estava en 
plena guerra civil, es van disputar 
unes proves de selecció a l'Estadi 
de Montjuïc i allà hi van anar uns 
quants atletes mataronins. Van des-
tacar Barceló (Iris) que va fer 2:03.2 
en 800 m i per part del Laietània 
ho feren Francesc Arnó (6,41 m en 
salt de llargada), Joaquim Codolà 
(24.3 en 200 m), Ernest Pons (1,70 
m en alçada), Pere Girabal i Ventura 

Expectació en la presentació del CE Mataró l'any 1967. | SANTI CARRERAS - ILUROSPORT

Jaume Fernàndez a la dreta a l'Estadi de Colombes a París. | HIST. DEL CA LAIETÀNIA
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www.eltotesport.com |  P. 12EFEMÈRIDES

(53.4 i 53.5 en 400 m), però sobre-
tot un fondista de només 18 anys.

Era en Jaume Fernàndez, un jove 
atleta que portava una trajectòria 
sensacional i en aquestes proves 
de selecció, disputades sota la plu-
ja, va batre el rècord català dels 
10.000 m. amb un temps de 32:47 
que perduraria molt de temps en 
les taules de rècords locals. Va ser 
seleccionat per anar a Anvers i a la 
ciutat belga va quedar tercer en els 
10.000 metres, per darrere de dos 
finlandesos amb una marca de 32:17 
que no seria homologada mai, ja 
que no hi havia responsables fede-
ratius per donar-li validesa oficial.

Aprofitant el viatge també va ser 
convidat a París per a participar en 
un festival atlètic França - URSS a 
l'Estadi de Colombes i va quedar 
també en tercer lloc en 5.000 m. En 
tornar, al camp de l’Stadium, se li va 
tributar un merescut homenatge.

FA 125 ANYS: Per Les Santes 
es disputa la primera cursa ci-
clista a Mataró
L’any 1879 l’anglès Lawson va in-
troduir la tracció posterior amb 
transmissió per cadena a la bicicle-
ta, donant-li ja una forma semblant 
a l’actual, deixant a part la natural 
millora dels materials. I l’any 1882  
ja començaren les proves ciclistes...

Mataró, sempre oberta a les no-
vetats esportives, des del primer 
moment fou una ciutat oberta a la 
bicicleta i on els amants del ciclis-
me varen tenir ocasió de gaudir de 

valent. I l’any 1892 es va celebrar 
la primera cursa oficial de bici-
cletes a la nostra ciutat i d’aques-
ta manera un entreteniment que 
s’havia practicat de manera indi-
vidual va deixar l’anonimat per a 
passar a la categoria d’espectacle 
ple d’emoció.

Va ser amb motiu de les Festes 
de Les Santes de 1892, en el darrer 
dia, el 29 de juliol. Es va improvi-
sar una pista d'uns 700 metres al 
Passeig del Callao, que podria ser 
el precursor del primer velòdrom, 
amb una tribuna amb capacitat 
per a 500 persones. El terra i el 
traçat res tenien a veure amb la 
perfecció dels actuals velòdroms, 
però tampoc era necessari, ja que 
muntar en bicicleta a finals de segle 
era gairebé una anècdota, plena 
de temeritat per part dels valents 
“sportmens”. Varen col·laborar-hi 
dues societats velocipèdiques de 
Barcelona, però l’autèntic heroi 
local d’aquella jornada va ser 

Fernando Klein, pioner per excel-
lència del ciclisme local, que poc 
després guanyaria una cursa a Olot. 
En aquesta ocasió va guanyar per 
davant de Narciso Fradera les cur-
ses locals i va quedar 4t en la cursa 
regional, que va guanyar el Sr. Ter 
de Barcelona. El festival va causar 
un gran impacte i va ser tot un èxit, 
de manera que ben aviat es va cre-
ar el primer club que fou el “Club 
Mataronés de Velocipedistas” que 
inicialment presidí el Sr. Antonio 
Viada. El club comptava entre els 
seus socis il·lustres amb Fernando 
Klein i al seu pare Augusto Klein, 
que procedien de la ciutat francesa 
de Troyes i residien a Mataró des 
de l’any 1883, i foren grans impul-
sors del ciclisme, de l’esport i de la 
cultura a la nostra ciutat. I també 
l’arquitecte modernista mataroní 
Josep Puig i Cadafalch, que anys 
més tard, entre 1917 i 1925, seria 
president de la Mancomunitat de 
Catalunya.

El Cartell de l'Olimpíada. | ARXIU

Fernando Klein. | NOTICIERO MATARONÉS - "MÉS DE CENT ANYS D'ESPORT A MATARÓ"
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

La guerra del planeta de los simios  

 12:00  12:30  16:20  18:15  19:10  20:20  22:00  00:00  00:30       

 [dc.] 17:10         [excepte dt.] 21:15          

 [En VOSE dt.]  21:15          [En VOSE]  12:15 

Cars 3  

 12:00  12:30  16:00  17:00  18:00  19:20  20:20  22:40  01:00          

 [ds-dg.+dc.] 20:00       [En català] 12:15  16:30  19:00  21:45  00:10

El hombre del corazón de hierro 21:30       [dl.-dt.+dj.] 19:00

Baby driver 12:00  15:50  18:00  20:20  00:30

 [excepte dt.] 22:40      [En VOSE dt.]  22:40          [En VOSE]  12:20

Llega de noche 22:30  01:00

Día de patriotas 00:00

Gru 3: Mi villano favorito 

 12:15  16:00  17:00  18:20  20:00  22:00  00:00       

 [dv.-dg.+dc.] 19:00

Un don excepcional 00:45

Wonder Woman 12:00  16:30  19:30  21:45  00:15

Baywatch: Los vigilantes de la playa 21:30

Capitán calzoncillos 12:15  16:00

Señor dame paciencia 12:15  16:00  18:00  22:30  01:00

 [ds-dg.+dc.] 20:00

La momia 19:15

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar 16:30

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

Norman: el hombre que lo conseguía todo 

 18:00 (15 i 17 juliol)         20:30 (16 juliol)

El caso Sloane 20:30 (15 i 17 juliol)         18:00 (16 juliol)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

La guerra del planeta de los simios  

 16:00  18:00    19:00  22:00

Cars 3  16:00  17:30  18:10  20:20  22:30

Su mejor historia  18:10  20:30  22:40

El hombre del corazón de hierro  19:45  22:00

Baby driver 16:00  20:30  22:40

Llega de noche 22:30

Estiu del 1993 18:40

Gru3: Mi villano favorito 

 16:30  17:45  18:30  19:45  20:30

Wonder Woman 16:00  22:00

Señor dame paciencia 20:40  22:30

Capitán calzoncillos 16:00

La momia  16:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1780.indd   2 12/7/17   18:08



Cinema: Redacció

  La Lídia i la Sandra organitzen 
un sopar amb les seves respectives 
parelles: en David, un policia anti-
disturbis, i l'Ignasi, un documen-
talista social que va perdre l'ull per 
l'impacte d'una pilota de goma en 
una manifestació. Aquesta adap-
tació de l'exitosa obra de teatre no 
deixarà indiferent l'espectador que 
baixi a mar dissabte.

Dins el cicle de Cinema Lliure 
a la Platja, la mostra gratuïta de 
cinema independent que ja s'ha 
convertit en una de les cites més 
esperades de l'estiu i que es fa a 

El Rei Borni, a baix a mar

Barcelona, Badalona, el Prat de 
Llobregat i Mataró.

Totes les sessions de Cinema 
Lliure 2017 començaran a les 21 
h amb música a càrrec d’iCat per 
animar l'ambient. Quan s’amagui 
el sol, perquè la projecció pugui ser 
òptima, s'emetrà un curtmetratge 
seleccionat per Filmets (Badalona 
Film Festival). A continuació, es 
veurà la pel·lícula programada. 
Totes les cintes de la mostra s'eme-
ten en versió original amb subtítols 
en castellà i amb subtítols en an-
glès per a les pel·lícules catalanes 
i espanyoles.

  

Pregunta de la setmana
Com es diu l'orquestra amb la 
que s'acompanya Emir Kusturica?

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

Resposta del núm. 1778
"Pol Ambrós"

Guanyadors:
· Sheila Álvarez Mateos
· Antonia González Castro

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

El Varador acull el cicle de 'Cinema Lliure a la platja'

núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017

LA GUERRA DEL PLANETA..

La tercera pel·lícula de la saga comença 
quan en César i els seus micos es troben 
en un conflicte mortal contra un exèrcit 
d'humans. El protagonista lluita contra 
els seus instints més foscos mentre in-
tenta venjar la seva espècie. 
Direcció: Matt Reeves
Intèrprets: Andy Serkis, Woody Harrel-
son, Steve Zahn
142min

CARS 3

Una nova generació de grans corredors fan 
fora a Rayo McQueen de l'esport que tant ado-
ra. Per reprendre la seva carrera necessitarà 
l'ajuda de la Cruz, una mecànica de carreres, 
que compta amb un pla propi per guanyar i 
demostrar que McQueen segueix sent el millor 
corredor de la Copa Pistón.
Direcció: Brian Fee
Intèrprets: Animació
109min

EN LA VÍA LÁCTEA

Un jove cada dia travessa el front de 
guerra esquivant les bales per portar la 
mercaderia als soldats. Tot es capgira 
quan una preciosa jove italiana apareix 
a la vida del protagonista. El destí els ha 
unit i ja res els pot separar.
Direcció: Emir Kusturica
Intèrprets: Monica Bellucci,  Emir Kus-
turica,  Sergej Trifunovic
125min

SU MEJOR HISTORIA

Un equip britànic cinematogràfic ha de 
fer una pel·lícula patriòtica per aixecar 
els ànims de les seves tropes després 
dels bombardejos nazis sobre Londres. 
El problema és quan es desencadena 
una batalla de sexes.
Direcció: Lone Scherfig
Intèrprets:  Gemma Arterton,  Sam Cla-
flin, Jack Huston
117min

CITA A CIEGAS CON LA...

Una comèdia romàntica que mostra la 
història vital d'un estudiant prometedor 
que és quasi cec. Es veu obligat a supe-
rar les adversitats amb determinació i 
força per complir el seu somni de treba-
llar en un hotel de luxe.  
Direcció: Marc Rothemund
Intèrprets: Kostja Ullmann, Jacob Mats-
chenz, Anna Maria Mühe,
111min

LA CAZADORA DEL ÁGUILA

Un documental que segueix la vida d'una 
nena de 13 anys de Mongòlia que lluita 
contra la cultura misògina per convertir-
se en la primera caçadora d'àguiles. 
2.000 anys d'història dominats per 
homes que no són fàcils de ser trencats 
per l'empoderament de la dona. 
Direcció: Otto Bell
Intèrprets: Documental
87min

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS-CLIMATITZACIÓ

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

Pressupostos sense compromísPressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS
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Les Santes: Cugat Comas

 L'accentuació de les mesures 
de seguretat és una de les grans 
novetats de Les Santes 2017. 
L'Ajuntament vol evitar al màxim 
els riscos de la festa i ha anunciat 
una sèrie de mesures que van des 
d'establir barreres arquitectòni-
ques per evitar l'accés en vehicle 
a diferents espais on es desenvo-
lupen els actes més importants 
de la Festa Major, a l'acció que 
serà més comentada i innovado-
ra: controls d'accés i aforament a 
tot el "recinte" del Desvetllament 

L'Ajuntament habilitarà 12 punts de control i estableix 
un aforament màxim de 22.000 persones pel dia 25

Bellugós i el No n'hi ha prou! Les 
nits del 25 i el 28 de juliol són les 
que, amb les estadístiques a la mà, 
presenten més incidències deriva-
des, sobretot, de la presència de 
vidre i és per això que es tancaran 
els carrers, amb controls d'accés 
i aforament i un ampli desplega-
ment que en el cas de la Nit Boja 
arribarà fi ns a les 500 persones.

El Desvetllament tindrà un afo-
rament de 22.000 persones, una 
xifra a la que no s'ha arribat els 
darrers anys segons les xifres fa-
cilitades per l'Ajuntament. 

La nit del 25 es muntaran 12 

El Desvetllament Bellugós i el No n'hi ha prou! 
tindran controls d'accés i aforament

El Desvetllament Bellugós, un dels actes més massius de Les Santes.  Daniel Ferrer 

controls d’accés a un perímetre que 
concentrarà els principals carrers 
del centre de la ciutat, adjacents a 
La Riera. El dispositiu es repetirà el 
dia 28 però només en quatre punts 
d’accés, els que permeten arribar a 
La Riera, davant de l’Ajuntament. 
Als controls d’accés se supervisarà 
que ningú hi entri envasos de vidre 
o altres objectes o materials que es 
puguin considerar perillosos per 
al bon desenvolupament de l’acte.

Assistir amb antelació a l'espai

Es recomana als assistents que, en 
la mesura del possible,  accedei-

xin amb temps a l’espai, evitin dur 
motxilles que ocupen espai i poden 
dificultar la mobilitat, no portin 
vidre i portin un calçat còmode.

En matèria de seguretat, Les te-
nen una Comissió específica amb 
tots els serveis de l'Ajuntament 
coordinats. El mapa d'accessos al perímetre del Desvetllament, la nit del 25  Cedida 

12

Hi haurà 12 controls la nit 
del 25 de juliol per a no 
permetre entrar vidre ni 
objectes de risc

Cultura núm. 1780  del 14 al 20 de juliol de 2017
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Amb l'Estrena, el dia 19, comencen Les Santes

Des de Promoció Econòmica ja fa anys que s'edi-
ten materials explicatius especials per a hotels i 
càmpings en anglès i francès. Aquest departament 
municipal té registrat el repunt de visitants que té 
la ciutat en aquestes dates i, especialment avesats a 
la cura del turista, opten més que per una divulgació 
canònica de la festa per enumerar i glossar de forma 
entenedora els actes més singulars. No és fàcil de 
fer entendre, per exemple, en qualsevol llengua que 
només amb l'aparició de quatre gegants hi ha mi-
lers de persones que ballen repetidament la mateixa 
cançó durant mitja hora i encara és més complicat 
si vols que emfatitzin amb això d'haver-se d'ajupir i 
comptar fins a 15 en veu alta.

El repte de difondre la Festa Major, però, va més 
enllà de l'explicació al visitant o turista. En els darrers 
anys proliferen a Mataró –igual que passa amb altres 
festes de renom– des de les iniciatives divulgatives 
per a públic infantil com maletes pedagògiques o els 
diferents llibres i figures del col·lectiu 'i 15!' fins a cam-
panyes de sensibilització específicament adreçades a 

E 
xplicar Les Santes a algú que no les 
coneix no és fàcil, si bé quasi tots els 
mataronins ho han hagut de fer alguna 
vegada o una altra. Sense caure en la 

trampa fàcil dels milers de vídeos penjats a in-
ternet, fer-se entenedor amb algú forà, encara 
més si prové de terres o cultures llunyanes és 
un esforç al qual cada vegada estem més abo-
cats. Mataró ha vist com la seva Festa Major 
creix en múscul i també en fama i cada final de 
juliol són milers les persones de fora que arri-
ben en dies com el 25 o el 27 de juliol, atretes 
per la programació i la fama dels actes que s'hi 
celebren. Difondre, fer entendre i respectar o 
senzillament explicar la festa, és cada vegada 
més una necessitat. 

A un turista, a un nouvingut o a un nen petit, 
canvien els matisos però sempre recaus al mateix 
punt de partida. Com hem d'explicar Les Santes?

Com explicar
 Les SantesREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Arxiu Tot Mataró

Les eines per divulgar una Festa Major amb tants 
ingredients especials com la mataronina

Tot 10,11,12 reportatge explicar les santes.indd   2 12/7/17   16:58



www.visitmataro.cat

La millor
platja per
passar-ho bé?

Mataró

On podem 
comprar
de tot i més?

Mataró

Un interessant 
patrimoni 
cultural per 
descobrir?

Mataró

Un fantàstic 
dinar d’estiu?

Mataró

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



joves. Des de fa quatre anys, per exemple, la campanya 
'Desvetlla't bé' opta per explicar el sentit de la Nit 
Boja en escoles, instituts o universitats, per tal que 
el jovent no desvirtuï la festa amb comportaments 
poc adequats. La campanya nascuda de la colla dels 
Gegants és un èxit i un dels pals que ha contribuït a 
esmorteir una mica la sensació de degradació que 
havia afectat un acte com el Desvetllament Bellugós 
fa més d'un lustre.

"És millor viure-ho"

L'Abdul va arribar a Mataró el 2002, per tant ja fa 
15 anys. Recorda com la barrera idiomàtica era un 
graó molt difícil de superar bo i assistir a classes a 
l'Institut. "Tot va canviar quan em van començar a 
parlar de Les Santes un dia i realment em va xocar 
molt el primer cop que vaig veure la Nit Boja. Hi 
vaig anar amb uns amics mirant-nos-ho una mica 
en la distància, però va ser especial quan vaig tro-
bar-hi els companys de classe de quart d'ESO amb 
els que quasi no podia parlar a classe". L'Abdul ve-
nia de Casablanca i assegura que "juntament amb 
la Cavalcada de Reis, per Santes és quan Mataró 
sembla més una ciutat gran". Ara té fills i els porta 
a alguns actes de la Festa Major, tot i que admet que 
"en altres hi ha una presència excessiva d'alcohol 
que m'incomoda".

Des de França va arribar a Mataró, per qüestions 

de parella, la Christianne. Assegura que "per Les 
Santes tots us torneu bojos" i que el seu company 
mataroní li havia explicat però que el millor "és viure-
ho". En una comparació que no agradarà a massa 
gent, assegura que "també amb els Sanfermines te'ls 
poden explicar una i una altra vegada, però res, fins 
que no els vius...".

Com fer d'amfitrió

Els centenars de mataronins que la setmana que 
ve els tocarà fer d'amfitrions, faran bé de mirar de 
conèixer el programa d'actes per poder-lo explicar 
com cal. Caldrà que parin atenció a les novetats –la 
més cridanera el control d'accessos i aforament a 
alguns dels actes més concorreguts– i sobretot po-
sar-se en la pell dels acabats d'arribar. De la mateixa 
manera que la manera més fàcil de fer entendre a un 
nouvingut d'una altra religió no passa per reforçar 
els pocs vincles cristians que resten al programa, 
farem bé d'aprofitar tots aquells llenguatges uni-
versals –de la música a la iconografia dels Gegants 
o les figures– per crear un univers compartit amb el 
visitant, per tal que entengui què són i com es viuen 
Les Santes. Per això, aquesta setmana, hem volgut 
posar-nos a la pell d'algú que rep un estranger que 
parla anglès i que li pregunta sobre ben bé què és 
això de Les Santes. Les quatre FAQs de la pàgina 
següent podem ser de gran ajuda per tots els am-
fitrions a qui els costi comptar fins a 15 en anglès.

Reportatge
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* Quatre preguntes per explicar Les Santes en anglès

What are ‘Les Santes’?
 ‘Les Santes’ is Mataró’s major festivity, which takes 
place between the 25th and the 29th July every 
year. These are the days when the city stops and 
stares at the magic of its culture, tradition and ge-
nuineness. Although its religious origins, Les Santes 
are known and lived today as a popular festivity 
in which music, folklore and other elements such 
as water and fire become inarguably essential.

What’s the ‘Nit Boja’?
The 25th night has become a ritual itself, a crazy 
night after all. It’s Les Santes’ first night and the 
most expected. It begins with a night out with the 
four city giants called the Família Robafaves, the 
most beloved symbol of the city. While a band plays 
‘El Bequetero’ lively and repeatedly, thousands of 
people walk down the street, kneel down and count 
until 15 each time the theme is played. Afterwards 
the ‘Escapada a Negra Nit’ takes place, a street 
parade with fireworks. The Momerota (a fire bull) 
and a dragon spread fireworks and firecrackers 
through people, who wear cotton clothes, which 

protect them from being burned. Finally, water 
refreshes the night with ‘La Ruixada’, a big street 
party with loud music and big hoses watering pe-
ople all around. 

Is it only thought for young people?
No! Quite the contrary! Parents and children are 
the subject of attention too. Dozens of familiar and 
children activities are organised with or without 
the folklore figures. Many of the activities count on 
music or festive groups, which celebrate parades 
around the centre of the city so the little ones can 
join them. All of them end up in front of the city 
hall with ‘La Dormida’, a special moment when the 
Giants dance before entering the building where 
they spend the nights. 

What makes the 27th July so special?
It’s Les Santes day. It all starts with firecrackers 
and traditional music being played from seven in 
the morning in order to wake people up. At night, 
amazing colourful fireworks fill the sky in front of 
the sea. All the festive groups, giants, big-heads 
and other folklore figures gather together several 
times that day, when thousands of people tend to 
end up dancing thanks to the concerts held ne-
arby the sea.

What you need to know 
about Les Santes
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Pinmat pren un nou rumb
Pinturas Andalucia es va fusionar amb l'empresa mataronina fa un any i aposta per 
l'expansió geogràfica

Empreses: Redacció 

 Pinturas Andalucia fa un any 
que es va fusionar amb PINMAT 
de Mataró i Granollers, complint 

així amb la seva estratègia d'ex-
pansió geogràfi ca. Es tracta d'una 
empresa andalusa molt similar a 
la mataronina. PINMAT, amb qua-
si 40 anys de trajectòria, va anar 

creixent a poc a poc a la ciutat i 
compta una àmplia penetració a 
Mataró i amb una bona fi delitza-
ció dels clients. 

Després d'haver-se quedat 

AMB EMPENTA
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

PINMAT patrocina l'equip d'handbol platja masculí que va gua-
nyar l'any passat el Torneig Internacional 'XIII Open Handbol Platja 
ciutat de Calella'. En l'edició d'aquest 2017 ha estat fi nalista. Des 
de PINMAT van destacar que el patrocini d'aquest esport es deu 
al fet que és una disciplina minoritària que ofereix espectacle però 
amb valors esportius importants. “Dins la política social del grup hi 
ha un espai pels esports minoritaris”, va afi rmar el responsable de 
màrqueting de PINMAT, Manuel Espiritusanto. Joan Costa, porter 
de l'equip d'handbol platja, va destacar que “hi ha molta germa-
nor entre equips i que el nivell català d'aquest esport és altíssim”.

Un equip 
d'handbol platja

sense relleu generacional, Pinturas 
Andalucia va posar-se al capdavant 
per mantenir-ne la trajectòria i 
presència al territori.

Millorar l'experiència de com-
pra dels mataronins
Tenen clar que el seu objectiu és 
millorar el que s'han trobat i mi-

llorar l'experiència de compra dels 
mataronins i compradors de la 
zona, segons va explicar el res-
ponsable de màrqueting, Manuel 
Espiritusanto, durant la Roda de 
Premsa de presentació de la nova 
línia estratègica de PINMAT, di-
vendres passat.

40

Pinmat té quasi 40 anys 
de trajectòria i dues 
botigues de referència 
al Maresme i al Vallès 
Oriental
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Primer "Sopar en blanc" a Mataró
Avui divendres, trobada de persones per a un pícnic urbà en un lloc sorpresa, tots 
vestits de blanc com a acte abans de vacances

Iniciatives: Redacció 

 Els seus promotors diuen que 
serà un pícnic urbà, en un lloc que 
no es desvelarà fi ns mitja hora 

abans de l’hora de sopar i que és 
una iniciativa que té “la fi nalitat 
de retrobar el teixit humà i social 
de la ciutat”. Avui se celebrarà el 
primer “Sopar en blanc” a Mataró, 

una iniciativa que reuneix perso-
nes agrupades per taules. El motiu 
del nom? Que tothom ha d’anar 
vestit de blanc.

A París el Sopar en Blanc (Le 

AMB EMPENTA
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

El sopar en blanc És un pícnic urbà que té com a fi nalitat retrobar 
gent d'una mateixa ciutat abans de vacances. “Una radiografi a del 
teixit humà i social de la mateixa”, expliquen els organitzadors. El 
punt de concentració serà a les 20:00h a la Plaça Santa Anna, tots i 
totes vestits de blanc. A les 20:30h s’enviarà la localització del sopar 
als Caps de taula. Un cop els Cap de taula saben la localització del 
sopar, cada taula tindrà fi ns a les 21:30h per a muntar-la i decorar-la 
amb motius i el menjar. Cada taula portarà el seu menjar, estovalles, 
copes i plats de vidre, begudes i attrezzo.  Un cop estiguin totes les 
taules muntades, el jurat format per 5 persones deliberaran quines 
taules seran les guanyadores dels diferents premis.

Taules decorades 
amb bon gust

dîner en blanc) se celebra des del 
1988, és un fenomen social que s'ha 
estès a llocs tan distants com Las 
Vegas, Boston, Brisbane, Sydney, 
Ruanda, Milano, Ciutat de Mèxic, 
Mont-real, Toronto, Vancouver, 
San Juan de Puerto Rico, Filadèlfi a, 
Chicago, Cincinnati, Nova Orleans, 

San Diego i Singapur. Ara ha arri-
bat el torn de Mataró.

50 caps de taula
L’organització fa “Cap de taula” a 
50 persones de diferents perfi ls de 
la ciutat i aquests han de buscar a 
14 persones per sopar en la seva 
taula aquell dia.

50

L'organitzador, 
l'interiorista Xavier 
Martín ha designat 50 
caps de taula que han de 
buscar 14 persones

núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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COMPRA VENDA 

COMPRO ANDAMIOS, PUNTALES, 
tableros, etc. 631.565.231 

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

ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
TRASPASO MASIA RESTAURANTE 
por no poder atender. Zona 
Argentona.  615.170.534 
ALQUILO PISO VIA Europa, 3hab., 2 
baños, exterior, aire acondicionado, 
ascensor, recién pintado. Directo 
propietario. 610.355.529 
ALQUILO HABITACIÓN por horas. 
20€/h. 688.192.729 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en 
lloguer per cotxe i moto. 60€/mes. 
658.288.863 

TREBALL

CONSULTORI MÈDIC A Mataró, 
precisa comptable 1-2 dies set-
mana. Començar setembre. Eva 
616.660.411 
MUJER DE LIMPIEZA, cuidar perso-
nas mayores. 680.188.710

TREBALL

ES PRECISA OFICIAL de perruqueria 
amb coneixemets d’estética per per-
ruqueria a Mataró i voltants. Telèfon 
650.518.004 
SE NECESITA comercial para hoste-
lería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Curriculum a: mo-
reno@csmhosteleria.com 
PERRUQUERIA/ESTÈTICA. 
NECESITA ofi ciala o medio ofi ciala 
de peluquería. Urge! Tlf. 615.939.839
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 
JOVE ESTUDIANT 21 ANYS. 
Disponibilitat immediata per la 
temporada d’estiu, amb posibilitat 
de treballar a temps parcial la resta 
de l’any. Experiència en restauració, 
magatzem i reposador. Responsable 
i seriós. 605.645.386
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
602.891.691
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
Referencias. 632.844.759
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
FAIG NETEJA I CUIDO gent gran. 
671.213.757 
BUSCO TRABAJO, CUIDADO ancia-
nos. 661.016.351 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639

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 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE/ 
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 WhatsApp 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
LAMPISTERÍA, BOLETINES, 
REFORMAS, aire acondicionado. 
629.232.530
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598 
OCUPAS. DESALOJO LEGAL efectivo 
inmediato 631.246.053 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
PALETA EXPERIÈNCIA. ECONÒMIC. 
També pintura 653.796.506
RECOJEMOS, VACIAMOS PISOS, lo-
cales. 631.565.231
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951   
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

VIDENTE. ESPECIALISTA en el amor, 
impotencia, mal de ojo, que tu pare-
ja esté siempre a tu lado. Trabajo a 
distancia. Posibilidad de desplaza-
miento. 605.362.637

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 
MATARÓ CATALANA MORENAZA, te-
tona, completísima, independiente. 
604.262.808 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 20€. 
615.719.971 
UNA JAPONESA Y DOS chinas nue-
vas. Masajes todo el cuerpo. 1h.-30€ 
y 1/2h.-20€. 688.159.279 
CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 
JAVI 71 AÑOS, buena posición. Pasivo, 
deseo chico activo. Máximo 45 años. 
Atlético, moreno. 682.462.579 
TRAVESTY LATINA GUAPÍSIMA, fe-
menina. 666.861.290
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558 
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242 
EL MEJOR CUERPO a cuerpo. 
632.979.011 
N U E VA  M A B E L  S E N S UA L 
698.394.935 
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La Fira Internacional de ceràmica Argillà Argentona 2017, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Ajuntament 

Argentona
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els visitants podran gaudir de ma-
terial sonor amb sons de la festa.

Dues visites comentades
El dijous 20 de juliol i el dia 9 de 
setembre a les 19 h es podrà assistir 
a les rutes comentades per l'expo-
sició que realitzarà Eloi Codina. El 
fotògraf mataroní i autodidacta va 
descobrir la fotografi a de ben petit 
de la mà del seu pare. Després es 

va fent fotografi es per a la premsa 
i, més endavant, va entrar en con-
tacte amb el món audiovisual com 
a operador de càmera.

A l'espai de Can Marfà també 
s'hi ha ubicat enguany la botiga de 
Les Santes, que fi ns ara se situava 
a Can Palauet. | Laia Mulà

 Fins al dia 10 de setembre, Can 
Marfà Gènere de Punt del Museu 
de Mataró mostrarà les imatges 
de Les Santes 2016 de la mà del 
fotògraf Eloi Codina. Sota el títol 
'Amb ulls de gegant', l'exposició 
presenta un procés de documenta-
ció de fi cció per demostrar que la 
ciutat té un cinquè gegant que vi-
sita d'amagat la festa mataronina. 

Joaquim Fernàndez serà l'encar-
regat d'inaugurar la mostra foto-
gràfi ca a les 19.30 h el divendres 
14 de juliol.

Punt de vista diferent
La proposta de Codina pretén re-
descobrir la festa major des d'un 
punt de vista diferent, en aquest 
cas com ho veuria un gegant. Es 
tracta d'un ciclop descendent de 
Polifem que viu al veïnat de Mata 
i vol viure Les Santes des de dins 
com tots els mataronins. Just a 
l'entrada de l'exposició, l'autor 
convida el visitant a entrar en un 
joc sobre la veritat i la mentida, un 
fi l fi  que balla entre el que creiem 
i el que volem creure. A més de la 
projecció de material fotogràfi c, 

La inauguració de l’exposició de Les Santes 
d’Eloi Codina tindrà lloc avui a Can Marfà

Les Santes retratades 
‘amb ulls de gegant’  

 L'Ènia Morgades Sesa i l'Òscar 
Pérez Díaz van ser proclamats diu-
menge nous Pubilla i Hereu de 
Mataró. En un acte a la Plaça de 
Josep Moragues amb la presència 
d'altres hereus i pubilles de la co-
marca i el país, es van presentar 
aquests dos joves mataronins que 
ostentaran aquest càrrec durant un 
any. Recuperar el pubillatge és una 
iniciativa que promou l'Associació 
de Veïns de l'Havana i Rodalies 
amb vocació de ciutat. 

Per això el mateix Alcalde David 
Bote va ser present a l'acte, que va 
comptar també amb ballada de 
sardanes i una cercavila cultural 
amb presència de diferents gegants 
de la ciutat.

L'últim cop que Mataró havia 
tingut pubilla va ser el 1978. Des 
de l'entitat veïnal s'ha promogut la 
recuperació d'aquesta doble fi gura 
i van comptar amb la presència i 
suport de diferents càrrecs del ma-
teix estil de la comarca i la resta del 
país. El nom dels fl amants hereu i 
pubilla va ser llegit en públic des-
prés de les deliberacions del jurat 
integrat per membres de Foment 
de les Tradicions Catalanes, que 
va sotmetre els candidats a una 
sèrie d'exàmens. Des de l'AV de 
l'Havana es qualifi ca de gran èxit la 
recuperació d'aquesta fi gura. | Red

L'AV de l'Havana és la que 
promou aquests càrrecs

Ènia Morgades i 
Òscar Pérez, pubilla i 
hereu de Mataró

2

Es faran dues visites 
comentades amb el 
mateix fotògraf, el 20 de 
juliol i el 9 de setembre

Eloi Codina va ser el fotògraf de Les Santes 2016

Els premiats

Daniel Ferrer 

Cedida 
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Sèniors

Passat l'1-O, s'hagi fet o no el re-
ferèndum d'autodeterminació, o 
sigui quin sigui el seu resultat en 
cas afirmatiu, la societat civil ca-
talana es trobarà en la situació de 
plantejar-se, en condicions més o 
menys favorables, la construcció 
d'una Catalunya segle XXI. En uns 
moments de transició d'una socie-
tat, en la que el que hi ha no serveix 
i el que ha de venir és desconegut, 
des del moviment per a una ciuta-
dania activa, caldria ser optimistes i 
proactius, i començar, ja d'antuvi, a 
fer propostes entenedores i viables 
sobre el que es podria fer. Un canvi 

cultural que fes possible la creació 
d'una nova societat, en la que les 
noves generacions, continuïn vivint 
en condicions vitals millors que les 
actuals, com històricament sempre 
ha succeït.

El motor d'aquest canvi cultural, 
hauria de ser propulsat per una 
regenerada societat civil, que recu-
perant de nou els valor dels besa-
vis, els de l'esforç, el treball, l'ajuda 
mútua, la innovació i la creativitat, 
entre d'altres, aposti per la vida lo-
cal 24 hores, incloent-hi el treball. 
L'energia per alimentar aquest 

motor, hauria de ser proporciona-
da per un portal interactiu d'àmbit 
municipal, per a la transformació 
digital, que fes possible, mitjançant 
l'ús de telèfons intel·ligents, posar 
a l'abast de la ciutadania, els com-
ponents d'una societat del conei-
xement: informació, comunicació, 
relació, debat, gestió, acció, entre 
d'altres. La joventut nativa digital 
és la més preparada per a la creació 
d'aquest portal interactiu.

(Vegeu: www.portalpremia.net/
cartells/esquemaportal.pdf)
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Joventut nativa digital
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Música: Redacció

  Crazy Friday Festival. Anotin el 
nom i reservin els vespres del 19 
al 22 de juliol, ja que Mataró serà 
l’escenari dels concerts comme-
moratius del cinquè aniversari de 
la revista homònima. Crazy Friday 
Magazine ja té un lustre de vida. 
Cinc anys durant els quals ha gua-
nyat audiència i ascendència en-
tre els amants de la música inde-
pendent, la mateixa que engreixa 
la programació concentrada en 
quatre dies d’aquest festival que 
podria tenir visos de continuïtat en 

La revista digital organitza els concerts coincidint amb 
el seu cinquè aniversari

el temps. Xerrades, concerts i sessi-
ons són les cites que es proposen.

La primera activitat programada 
el dia 19 és una xerrada titulada “It 
all starts in the club: pautes evolu-
tives de la música electrònica als 
últims 30 anys” a càrrec de Xevi 
Bruguera, habitual de la revista 
i col·laborador del programa de 
ràdio El Radiocasete. Hi explicarà 
l’evolució de l’electrònica i les se-
ves múltiples variants. Després de 
la xerrada, el mateix Bruguera sota 
pseudònim The V0id oferirà una 
sessió centrada en el concepte de 
profunditat en la música de club.

Crazy Friday: Quatre dies de festival de música 
independent

Rumbo Tumba serà un dels grups del festival Cedida 

Un dia després serà el torn dels 
C|E, barreja de dues bandes, Éter i 
Camaleônica, que presenten nou 
EP titulat N|U, en el que exploten 
al màxim el seu pop progressiu 
i d’ensomni. Posteriorment, ac-
tuarà Rumbo Tumba, el projecte 
de l’argentí Facundo Salgado, en 
el que experimenta i fusiona tex-
tures sonores d’Amèrica del Sud 
amb beats Urbans. 

Exposició i concert
El divendres 21  l’il·lustrador Albert 
Brullet estrenarà una exposició 
titulada “Art en viu”, en la que 
mostrarà una bona selecció de 
les aquarel·les expressives i plenes 
d’energia realitzades en concerts i 
festivals, que han servit per donar 
llum i color a les cròniques de la 
revista. A més el Dj local +Bridge 
oferirà a través de gèneres com 
el House o el Techno, una sessió 
d’electrònica melòdica. I per tancar 
la nit, els Stone Fella  presentaran el 
seu EP homònim amb tocs  indie-
rock i infl uències com el jazz, el 
rock progressiu i el rock psicodèlic.

Finalment, dissabte 22 de Juliol, 
debutaran els Cine Nuria, duet 
Fernando Herrero (Twin Drama) 
i Laura Bellostas (Tropic panda) 
amb un  so pop amb aire estiuenc.

It all starts in the club Xerrada a càrrec de Xevi Bruguera The 
V0id (Dj) Dimecres 19 de juliol a partir de les 20h al Cafè de 
Mar, Mataró Entrada lliure

Rumbo Tumba C|E Dijous 20 de juliol a partir de les 20h a L’Arc 
Cafè Cultural, Mataró Entrada lliure - Taquilla Inversa

Exposició Art en Viu a càrrec d'Albert Brullet +Bridge (Dj) 
Stone Fella Divendres 21 de juliol a partir de les 20h a L’Arc 
Cafè cultural, Mataró Entrada lliure - Taquilla Inversa

Cine Nuria Dissabte 22 de juliol a partir de les 21h al Celler 
Castellví, Mataró Entrada lliure - Taquilla Inversa

La programació del
Crazu Friday Festival. 

núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017Cultura
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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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Coetus i Pau Riba al Pati de Can Marchal dins del Festival Poesia i +

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges poesia i +.indd   1 11/7/17   9:48



Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Et sents controlat i vols alliberar-te 

d'algunes persones que sents que 

obstaculitzen el teu desenvolupa-

ment. Això pot ser cert però utilitza 

una sinceritat diplomàtica.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Una cosa és com vius la vida i l'altra, 

com t'agradaria fer-ho. Sents que la 

teva filosofia està un pèl difosa i no 

vols seguir el corrent. Optaràs per 

cercar alternatives.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Ara mateix no vols sentir parlar de 

penes ni obligacions. Et ve de gust la 

festa, trobades amb els amics, anar de 

viatge... Necessites una desconnexió 

per remuntar l'ànim.

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

Les coses no acaben d'anar com vol-

dries. Endarreriments, entrebancs... 

però en mig de tot plegat tens més 

fe del que sembla. Solitud i silenci, 

són la teva millor teràpia.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et preocupa un assumpte econòmic 

vinculat a la família. Potser sents que 

has de posar algunes coses clares 

per evitar malentesos. Si dubtes de 

l'honradesa d'algú, observa.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et falta poquet per sortir de l'ama-

gatall, el que en alguns casos pot ser 

voluntari. És possible que visquis una 

situació que et manté limitat. O com 

a mínim tu ho vius així.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Necessites parlar d'un tema delicat. 

Possiblement cerques una persona 

llunyana per explicar-li. Tots, en algun 

moment necessitem ajuda. L'aigua 

serà un bon aliat per a tu.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Viatjar pot ser una bona medecina en 

aquests dies. Si tens una relació amb 

una persona d'origen estranger, pot 

sorgir atracció entre ambdós. Sembla 

un intercanvi interessant.

Bessons (21/5 al 21/6)

En l'amor et pots sentir un xic perdut 

i experimentar tristor. Posa atenció 

a la solució en lloc d'ofegar-te en 

el problema. Tens moltes qualitats, 

usa-les en favor teu.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Final d'una etapa familiar. Pot ser 

que un fill s'independitzi o canvis en 

l'estructura familiar. Amb la parella 

sents que has arribat a un punt que 

cal parlar clar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pots trobar-te mirant el futur amb 

certa preocupació. Ets una persona 

positiva i alegre però darrerament et 

sents com carregat de responsabilitat. 

Cerca els teus oasis.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tens esperança que les coses canvi-

ïn. Comptes amb l'ajut d'un fill o la 

parella per poder dibuixar un demà 

més bonic. No deixis de ser tu i fer 

coses que et satisfan.

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

HORÒSCOP 1780.indd   1 12/7/17   17:32



Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:00 DE TEE A GRENN
16:30 BA-BA
17:30 FESTIVAL DE CAP ROIG '17
18:00 PAÍS KM  0
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DOSOS AMUNT
23:00 DE REM A REM
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
2:30 PAÍS KM  0

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 TORNA-LA A TOCAR SAM
14:00 DE REM A REM
14:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
15:00 BA-BA
15:30 GAUDEIX LA FESTA
16:00 CREURE AVUI
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 PAÍS KM 0
20:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DOSOS AMUNT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 DOSOS AMUNT
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 DE TEE A GRENN
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:30 DE REM A REM
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 GAUDEIX LA FESTA
16:00 LA FÀBRICA
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 PAÍS KM  0
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:00 FESTIVAL DE CAP ROIG '17
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 REM A REM
0:00 DOSOS AMUNT
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 PAÍS KM  0

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 DOSOS AMUNT
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 DE REM A REM
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 PANTALLA OBERTA
13:30 DOCUMENTAL “Figurants”

13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 BA-BA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 L’ESTRENA
En directe des de l’Ajuntament
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 FESTIVAL DE CAP ROIG '17
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ESTRENA
En directe des de l’Ajuntament
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 DE TEE A GRENN
1:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 PAÍS KM 0

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ESTRENA
En directe des de l’Ajuntament
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 BA-BA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 PAÍS KM  0

20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
Edició especial
23:30 FESTIVAL CAP ROIG
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 GAUDEIX LA FESTA
1:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 PAÍS KM  0

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 BA-BA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 DE TEE A GRENN
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 PAÍS KM 0
20:00 FESTIVAL DE CAP ROIG '177
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 REM A REM
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 “Figurants”, documental
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 PAÍS KM 0

1:00 ESTUDI 3
1:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 PAÍS KM 0

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 ESTUDI 3
15:00 BA-BA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOSOS AMUNT
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 PAÍS KM  0
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DE TEE A GRENN
23:00 FESTIVAL DE CAP ROIG 2017
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 PAÍS KM  0

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
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Actualment els edificis eclesiàstics no paguen l'impost Arxiu

 CV-EUiA vol que l'Ajuntament 
estudiï la possibilitat de deixar 
de bonifi car l'Impost de Béns 
Immobles (IBI) de determinats 
edifi cis de l'Església Catòlica. La 

Demana estudiar cobrar-lo als edificis propietat de 
l'Església Catòlica fent ressò d'una sentència del TJUE

formació es fa ressò d'una sen-
tència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea (TJUE) del 27 de 
juny que obriria la porta a deixar 
de bonifi car l’IBI en alguns casos, 

ICV-EUiA vol que l'església 
pagui l'IBI

sobretot en espais on es duguin 
a terme activitats econòmiques.

La sentència del TJUE té el 
seu rerefons en l’any 2011, quan 
l’Ajuntament de Getafe va cobrar 
l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres a un col·legi 
catòlic de la ciutat per unes obres 
de remodelació de la sala d’actes. 
La institució religiosa va reclamar, 
als jutjats, la devolució de l’import 
econòmic fent valer el conveni es-
tablert entre l’Estat espanyol i la 
Santa Seu el 3 de gener de 1979, 
que eximeix als Ajuntaments de 
cobrar l’IBI als edifi cis de l’Esglé-
sia Catòlica. Aquesta qüestió es va 
traslladar, fi nalment, en forma de 
consulta al TJUE que ha avisat que 
les exempcions fi scals per a activi-
tats econòmiques es poden consi-
derar ajuts estatals il·legals. | Red

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

58.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: EXCELENTE OPORTUNI-
DAD EN EXCLUSIVA "SU CASA". Piso 1/2 altura sin ascensor. 50 
m2, 2 habit. Comedor. Cocina. Baño y galería. Buen estado pero 
sin reformas. Alta rentabilidad para alquilar.  No deje escapar la 
ocasión y sea el primero en visitarlo!!

T

EN EXCLUSIVA "SU CASA"

55.000€ 

Ref. 12735 UNA DE LAS MEJORES OPORTUNIDADES 
POR PRECIO: Piso pequeño, acogedor y funcional, tipo apar-
tamento. Perfecto estado, entrar a vivir. 2º altura, pequeña co-
munidad. Calle tranquila, jto. principal y más comercial avenida 
de la zona. Salón comedor muy amplio al haber anexionado 1 
habitac. Cocina integrada al salón. Baño reformado con ducha. 
Suelos gres. PRECIO EXCEPCIONAL.

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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Adreça web del banner invertit:

clinicaissa.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

COMBINADOS

• 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:
JAUME LLIBRE POUS

concursos

Can Calau opera sense llicència
L'Ajuntament ha precintat en dues ocasions el centre de tractament d'addiccions per 
tal que aturés la seva activitat però continua operatiu 

Societat: Laia Mulà 

   Can Calau és un centre de trac-
tament d'addiccions situat al veï-
nat de Clarà, a Argentona, que està 
situat en un sòl qualifi cat de no ur-
banitzable pel POUM (Pla d'Orde-
nació Urbanística Municipal). Per 

aquest motiu, la clínica no comp-
ta amb les llicències d'activitats 
sanitari-assistencials que reque-
riria per desenvolupar activitats 
terapèutiques. 

En dues ocasions, concretament 
el novembre del 2015 i el març de 
2016, la clínica va ser precintada 

per ordre de l'Ajuntament d'Argen-
tona però van ignorar els precintes 
i van continuar en funcionament.

Aina Gómez, regidora d'urbanis-
me de l'Ajuntament d'Argentona, 
ha informat de l'obertura d'un ex-
pedient per obtenir un ordre des de 
la fi scalia per precintar per tercera 

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Ref 2628: ZONA CIRERA-MOLINOS: En comunidad reducida y con terraza superior independiente. 
Piso completamente reformado con acabados de calidad, tiene 2 habitaciones, 1 baño, am-
plio salón comedor con balcón. Exterior soleado y atención a su precio…No dude en visitarlo!!!!

EXCELENTE INMUEBLE: PISO REFORMADO

106.000€

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

                                                                108.000€

PLANTA BAJA CON 2 PATIOS

Ref 2621: Zona Camí del Mig: Piso de mediana 
altura y de grandes dimensiones. 4 hab. (2 dbles), 
cocina ind, amplio salón comedor con chimenea 
y balcón/terracita, baño. Junto a zona verde.

                                                                126.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

Ref. 2626: Zona Peramàs – Vivienda para actualizar 
a su gusto, exterior y soleado. 3 hab. (2 dobles), 
1 baño, cocina indep. con galería, amplio salón-
comedor. Vistas despejadas y orientado a mar. 

                                                                  68.000€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE

Ref. 2627: Zona Cerdañola: Jto. avda. principal y 
Parque Can Tuñi. 3 hab. (1 con balcón), amplio 
salón comedor, balcón/terracita, calefacción, 1 
baño, cocina indep.  Reformado y con ascensor.

                                                                    82.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO

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

1P IMMO NOVA.indd   1 12/7/17   12:11



El centre defensa que la seva activitat 
està regularitzada

El Centre d'addiccions de Can Calau, a Argentona Cedida 

Argentona

vegada el centre. La regidora ha 
afi rmat que per poder desenvo-
lupar les seves activitats haurien 
d'haver presentat un informe am-
biental i que des dels inicis se'ls va 
demanar però mai el van entregar. 
Per aquest motiu, el sòl continua 
essent no urbanitzable i no han 
obtingut la llicència que neces-
sitarien per legalitzar l'activitat.

Un centre per addiccions
Tot i que no compten amb 

llicència d'activitat sanitari-as-
sistencial, Can Calau és un Centre 
Sociosanitari d'atenció Residencial 
a les persones Drogodependents 
i/o amb problemes d'Addicció au-
toritzat en el registre de Centres, 
Serveis i Establiments Sanitaris 
de Departament de Salut. Ofereix 
tractaments per desintoxicació 
d'alcohol, cànnabis, cocaïna, 
pastilles i per superar les addic-
cions al joc (ludopatia) avalats 
pel Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya.

"Regularitzada i supervisada"
Per tant, segons explica Miquel 
Àngel Piguem, l'advocat de Can 
Calau, l'activitat sanitària està 
regularitzada i supervisada, “el 
problema és que estan en sòl no 
urbanitzable” i és necessari lega-
litzar urbanísticament l'activitat. 
El centre va tramitar al gener de 
2016 el projecte d'actuacions es-
pecífi ques per poder fer activitats 
d'interès públic en aquest tipus de 
sòl però calia incloure unes justi-
fi cacions de tipus arquitectònic 
que no es van presentar a temps 
i el projecte va caducar, segons 
explica Piguem. Al mes de maig 
de 2017 van tornar a presentar 
el projecte esmenat a l'Ajunta-
ment i ara resten a l'espera de la 
resposta de la Generalitat, que és 
qui té l'última paraula, considera. 
Són conscients d'haver estat lents 
a l'hora de resoldre el confl icte 
però té clar que la voluntat és la 
de solucionar el confl icte al més 
aviat possible.

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro
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VOLS VENDRE,  
COMPRAR O LLOGAR? 
NOSALTRES T'AJUDEM! 
TÚ VES PREPARANT  
EL TRASLLAT!

ZONA CIRERA.  
Ref.PV 1878
Planta baja para reformar 
toda. 
Superficie de 70 mts ,  
3 hab, local de 40mts, 
2 baños. cocina,  
comedor. 
(C.E.= Tràmit)

ZONA ROCABLANCA.  
Ref.PV 1765
Planta baja bien conser-
vada.  
70 mts, 3 hab ( 1 doble), 
baño completo, cocina  
con chimenea, pequeño 
patio, comedor.  
(C.E.= Tràmit)

80.000€ 86.000€

ZONA CAMÍ SERRA.  
Ref.PV 1843
Fantástico ático dúplex  
de 85m2.  
20 mts de terraza,  
comedor, cocina office,  
3 dormitorios (2 dobles),  
2 baños completos,  
terraza 20 mts, ascensor.  
(C.E.= Tràmit)210.000€

ZONA VERDET.  
Ref.PV 1823
Entre Pl. Fivaller cerca de  
Santa María.  
Vivienda práctic. nueva. 80 
m2. 3 dor. ( 1 doble), 1 baño 
compl., 1 aseo. Cocina Come-
dor  Balcón(tipo terracita). 
Ascensor Park. incl. Piscina 
comunit. (C.E.= Tràmit)230.000€

PISOS DE VENDA

NAUS EN LLOGUER
POLÍGONO MATA  
ROCAFONDA.  
3ª planta, nave de 250m2. 
Diáfana, con montacargas, 
ventanas. Baño.  
2 Plazas de aparcamiento 
incluidas.   
2 meses de fianza.  
C.E.= Tràmit)

EXCLUSIVA FRETA

600€/mes

POLÍGONO PLA D'EN 
BOET.  
1ª planta, nave de 220m2. 
Diáfana, claridad, con 
montacargas, entrada única.
Baño. Despacho. 2 meses 
de fianza.   
C.E.= Tràmit)

750€/mes

ZONA JUZGADOS.  
Nave de 300m2.  
Diáfana, oficinas, mucha 
claridad. Montacargas.  
Ideal cualquier negocio.  
2 meses de fianza.   
C.E.= Tràmit)

900€/mes

POLÍGONO LES HORTES.  
Nave en planta baja de 
276m2.  
Tiene baño, persiana  
automática, 6mts. de altura, 
entrada para camiones,  
patio de 6mts.  
2 meses de fianza.   
C.E.= Tràmit)

1.300€/mes
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econòmics indica que el sector 
serveis, el que aplega el nombre 
més gran de persones sense feina 
(el 66,3% del total) és el que per-
centualment ha tingut un descens 
més destacat (el 4,58%). 

Feminització de l'atur
Segons l'informe de l'Observa-
tori de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal, l'atur a la 
comarca s'està feminitzant cada 
vegada més. Actualment, de les 
25.202 persones inscrites com a 
demandants de feina, 14.370 són 
dones, el 57% del total.  Les esta-
dístiques posen en relleu que, si 
bé la recuperació de l'ocupació 
és general en ambdós sexes, va a 
un ritme més lent entre les dones.

 Important reducció de l'atur al 
Maresme durant el mes de juny. 
1.017 maresmencs i maresmen-
ques han abandonat la llista de 
demandants de feina a les ofi cines 
d'ocupació. Aquesta xifra represen-
ta un descens del 3,88% respecte 
al mes anterior i d'un 12,68% en 
comparació amb el mateix perí-
ode de 2016. Encara hi ha però, 
25.202 persones registrades com 
a aturades.

La reducció de l'atur registrat 
durant el mes de juny, segons 
l'anàlisi feta per l'Observatori 
de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal, ha estat gene-
ralitzada en tots els sectors eco-
nòmics i tots els grups d'edat. 
L'anàlisi detallada per sectors 

Els Mossos d’Esquadra els troben sans i estalvis 
l’endemà al matí sans i estalvis l’endemà al matí

El juny deixa mil maresmencs 
menys a l'atur

  Els socialistes del Maresme van 
demanar al Parlament un canvi 
en el model de gestió de platges 
que es mantingui els 365 dies de 
l'any. La diputada al Parlament, 
Alícia Romero, acompanyada del 
cap de llista del PSC de Cabrera de 
Mar, i responsable de la sectorial 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Federació del PSC Maresme, Daniel 
Meroño, van ser els encarregats 
de fer conèixer la proposta de re-
solució sorgida a Cabrera de Mar.

Treball d'equip
La proposta de resolució s’ha tre-
ballat i redactat amb el consens 
sufi cient de regidors i regidores 
del PSC dels municipis de costa, 
i amb el vistiplau dels sectors eco-
logistes de la comarca. 

Consideren que el Pla del 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
per preservar el litoral és obsolet i 
no resol la problemàtica de l’esta-
bilització de la sorra de les platges 
del Maresme. | C.C.

Demana un model que 
abarqui tot l'any

Els PSC vol un canvi 
en la gestió de 
platges

336

En el cas de Mataró van 
ser 336 persones les que 
van trobar feina al juny, 
taxa del 15,44 per cent

12

La taxa d'atur mitjana a 
nivell comarcal se situa 
per sobre del 12 per cent, 
un 12,83

Cada cop menys maresmencs a les oficines d'ocupació

Les platges del Maresme  Daniel Ferrer

 Arxiu 

Maresme núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

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

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

195.000€ 

VIA EUROPA.- (REF.: 233316)
Pis de 82 m2, 3 hab, 2banys, cuina amb 

galeria i saló-menjador amb
sortida a balcó.

199.990€ 

ELS MOLINS. Pis de 80m2 per entrar 
a viure. 3 habitacions, menjador, cuina 
independent, bany amb plat de dutxa, 
galería, safareig i balcó al carrer. Molt 

lluminós i acollidor.
94.900€

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

Totalment exterior! 
69.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Cooperativa (Ref. 231881) 120m2.
Espectacular Planta baixa en fi nca semi-nova. 

Consta de 2 habitacions i 2 banys amb dues te-
rrasses de 25 y 20 m2. 

266.000€ 

CENTRE.- (Sant Isidor)
Planta baixa de 64m2 en fi nca de 2004, 
ascensor, consta de 2 hab,bany,cuina.

Pati de 14 m2.
129.000€. 

CAMÍ DE LA SERRA. Pis de 100m2 
tot exterior, 3 hab (de origen 4), gran 

menjador, balcó, cuina ind, safareig i 2 
banys complets (1 suite). Calefacció i aire 

condicionat. Pk inclós.
208.000€

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

cuina i bany. Exterior!
Gran oportunitat!

59.000 €

T T

T

T T

T T

T
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Quatre dies de Festa Major a Llavaneres
Des del protagonisme de la música d'avui a les barraques fins al castell de focs de 
diumenge, la tradició marca el programa d'actes de la festa

Festes: Redacció

  Sant Andreu de Llavaneres 
es vesteix de gala durant quatre 
dies, d'avui divendres a dilluns 17 
amb motiu de la Festa Major de La 
Minerva, la cita anual on tots els 
llavanerencs i llavanerenques sur-
ten al carrer a gaudir i divertir-se 
amb els actes i activitats que des 
de l’Ajuntament s’han preparat per 
assegurar dies de diversió i gresca.

El programa d’activitats arriba, 
un cop més, farcit de propostes 
d’actes i activitats per a tots els 
gustos i edats. Joan Mora, alcalde 
del municipi, ha volgut destacar 
l’aposta del consistori per aportar 
noves propostes a la Festa i ha res-
saltat que “s’ha fet un esforç per 
adaptar les activitats a les noves 
generacions, intentant maridar 
tradició i renovació”. Per la seva 
part, el regidor de Cultura i Festes, 
Xavier Noms, ha destacat “el caràc-
ter festiu i integrador de l’oferta del 
programa de Festa Major d’aquest 
2017” i ha volgut agrair, en nom 
de tot l’equip de govern, la feina 
feta pels membres de la Comissió 
de Festes i associacions de la vila.

La Festa Major comença avui 
de la mà de l’imitador Oriol Cruz, 
pregoner d’enguany. 

Tot seguit tindrà lloc l’estrena de 
la “Sonada d’inici de Festa Major”, 
una peça musical de caràcter tradi-
cional composta especialment per 
a l’ocasió pel musicòleg mataroní 
Pol Ducable, que serà interpre-
tada conjuntament per diferents 
agrupacions del poble, com ara els 
Grallers d’El Casal, Batubanyuts, 
els alumnes de l’Escola de Música, 
a més de diversos músics locals. 

Molta música
Tancaran la jornada les esperades 
actuacions musicals de les bar-
raques joves amb el grup Roba 
Estesa. De cara a dissabte, desta-
quen la xeringada infantil i la festa 
de l’escuma; la cercavila amb ge-
gants i colles de diversos indrets 
de Catalunya; el Correfoc i la Nit 

de Festa amb l’actuació d’Hotel 
Cochambre. I per al diumenge 
16 de juliol s’han preparat un bon 
nombre de propostes, algunes de 
les quals són la pedalada popular; 
la missa concelebrada de Festa 
Major i una actuació castellera 
amb la Colla Jove dels Xiquets de 
Vilafranca. A la tarda tindrà lloc el 
tradicional concert i ball de gala 
amb l’Orquestra Selvatana.
   El dilluns 17 de juliol, el darrer 
dia de la Festa Major, els més pe-
tits podran gaudir, entre altres 
propostes, dels inflables flotants 
a la piscina municipal. Al vespre 
hi haurà la cantada d’Havane-
res i a les 22.45 la Festa Major 
2017 es clourà amb el Castell de 
Focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló. 

El cartell de la Festa Major de La Minerva Cedida

Hotel Cochambre actuarà a la Festa Major de Llavaneres Cedida

CulturaMaresme núm. 1780 del 14 al 20 de juliol de 2017
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En Miquel viu a Mataró, ha estudiat bateria a l’ESMUC i és el trombonista d’Oques Grasses

Miquel Biarnés,
Tot per la música

Laia Mulà

 En Miquel té clar que “sense la música no estaria 
viu”. Es desperta amb música, estudia música, des-
connecta escoltant música i s’adorm amb més mú-
sica. Procedent del sud, concretament d’Ascó, i amb 
un accent indestriable de la seva terra natal, Miquel 
Biarnés ja fa dos anys que viu a Mataró.

Tot i que admet que no li ha agradat mai estudiar, 
va entrar a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) per estudiar bateria moderna, fet que va 
viure com tot un repte. Ara fa només un mes que va 
acabar la seva formació amb un gran concert de final 
de grau a la Sala Clap que comptava amb un repertori 
propi fet per a l’ocasió. “Era com l’examen final que 
et fan a l’escola”, explica, que normalment es fa a una 
de les sales petites de l’auditori de Barcelona. En el 
seu cas, però, va decidir fer-ho a Mataró “perquè la 
meva gent ho tingués fàcil per venir”.

Pretén seguir treballant a l’Escola Municipal de 
Música de Mataró i seguir la gira amb Oques Grasses, 
on toca el trombó. En Miquel va ser la darrera incor-
poració del grup i confessa que entrar-hi va ser un 
cúmul de casualitats. “No havia escoltat mai gaire 
música catalana”, explica, però quan va descobrir 
el disc d'Oques Grasses va estar hores escoltant-lo.

“Era un àlbum fresc, senzill i de veritat” i quan li 
van proposar tocar en una batucada amb ells, no 
va tenir cap dubte en fer-ho. El dia de l’assaig van 

poder veure com cantaven en directe algunes de les 
seves cançons i, entre broma i broma, en Miquel va 
cantar un fragment de ‘Senzilla’ amb ells. En acabar, 
recorda que li van dir: ‘tu has de venir amb nosal-
tres’. Com que ells ja tenien un bateria al grup, en 
Miquel va treure la pols al trombó que tocava quan 
era petit i va entrar a completar la secció de vents. 

Música i cultura a Mataró

Des del seu punt de vista, la ciutat “compta amb 
molta activitat” social i cultural. Acostumat a un 
municipi amb només un miler d'habitants, confessa 
que va al·lucinar la primera vegada que va estar 
a Les Santes "perquè són música, foc i petards”, 
comenta. El pròxim 27 de juliol en Miquel tocarà 
amb Oques Grasses a Les Santes de Mataró i serà 
la tercera vegada que la formació puja als escenaris 
de la capital del Maresme per fer arribar els seus 
ritmes frescos i atrevits.

Apunts

Defineix-te: alegre, compromès i despistat

una pel·lícula: ‘Siete almas', de Gabriele Muccino

un viatge: A New Orleans

un repte: tocar el piano

un somni: que tots poguéssim viure tranquils i sense 
preocupacions

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. mas estudio con 

terrazas,  y un  planta baja con 2 

hab. y  jardín de 60m2  ¡NO DUDE 

EN VERLO, LLÁMENOS!

T

80.000€
REF. 4476  CERDANYOLA NORTE, Totalmen- 
te reformado alto sin ascensor y terraza de 
20m2 con vistas espectaculares a  mar, 2 
hab. , baño completo con ducha, cocina cere-
zo, a.a. con bomba de calor. OPORTUNIDAD.

T

213.000€
REF. 1412 PZA. FIVALLER/CENTRO, En zona 
tranquila y comunidad reducida último 
piso con pk incluido y terraza de 30m2, 
muy luminoso, 2 hab., cocina equipada,  
baño con ducha, a.a.  

T

                                         299.000€
REF. 1415 ZONA CENTRO, Gran piso de 130m2 reformado con 
terraza de 12m2 y balcón exterior, 3 hab. mas estudio, cocina 
offi  ce y galería, salón de 30m2, 2 baños completos, a.a y cale-
facción, ascensor. A 2 min. de la playa y del centro.  

T

189.000€
REF. 3201 Z. RDA. CERVANTES, En fi nca 
seminueva piso  con patio de 90m2 y 
pk incluido, 3 hab. 1 tipo suite, 2 baños 
completos, cocina offi  ce, trastero en patio, 
calefacción y ascensor.

T

172.000€
REF. 4475 ROCABLANCA,  Total. reformado, 
piso exterior muy luminoso, ext. aluminio, 4 
hab. (2 dobles), baño completo con bañera, 
cocina office y galería, 2 balcones, calefacción 
y ascensor. Posibilidad pk opcional.

T

118.000€
REF. 4479 Z. CERDANYOLA, Piso alto con 
ascensor muy luminoso, balcón exterior 
con vistas a zona verde, 3 hab. 1 doble,  
2 baños,  cocina formica y galería anexa.
OCASIÓN PRECIO. 

T

EN EXCLUSIVA 

199.000€
REF. 1416 Z. SEMI CENTRO, Piso seminue-
vo con ascensor en comunidad reducida,  
2 hab. 1 doble, baño completo con ducha, 
suelos de parquet ext. de aluminio, cocina 
independiente de haya, calefacción y a.a.

T

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

De 90m², 3 habit. (abans 4), 1 bany complet amb dutxa, cuina offi ce, saló 
menj 26m² amb balcó -terrassa 11m², espectacular vistes a mar, aa / cc, 
tancaments d’alumini , Terrat privat de 50 m² amb una habitació tipus 
estudi amb llar de foc!!!   T151133

Havana

159.075€

Àtic en exclusiva!

Gran pis de 150m²  per entrar a viure !!  4 habit. (1 suite amb vestidor), 2 
banys complets, 1 servei, cuina, saló menj. 35m² balcó, aa/cc, tanc alu-
mini, parquet, ascensor, 3 trasters. Només 8 veïns, reformat fa 10 anys. 
Vistes sobre la ciutat i al mar!!  T150930

Cen� e

295.000€

Àtic dúplex reformat de disseny!

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

Centre

260.000€

Casa de poble reformada de 190m2
En zona tranquil i familiar de 190m², 4 habit.  (1 suite), 2 banys complets 
+ 1 de servei, cuina offi ce, saló menjador de 20m², aa / cc, terrassa de 
12m², Única a la zona !!! T250259

350€

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

Pis en zona tranquil i familiar, al costat de tots els serveis. 3 habit (2 do-
bles), bany complet amb banyera i lavabo de cortesia, cuina offi ce, saló 
menj 25m², balcó tipus terrassa de 15m². Plaça de pàrquing a la mateixa 
fi nca. Oportunitat per preu i zona!!!  T151234 235.000€

Pis amb terrassa a nivell de 40m2

P� c Cen� al
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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

295.000€

Àtic dúplex reformat de disseny!

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

550€

T104604 Centre. Loft semi nou, moblat, ascensor, aa//cc, alumini. Entrar a viure

40m2 1 saló menjador parquing

650€

T110313 Centre. Priner pis sense ascensor,  cuina indep., galeria. Molt lluminós.

70m2 3 1 saló menjador 1

350€

 T302973 Centre. Local cial, calefacc., maniquis. Tot preparat per entrar-hi.

50m2 1

80m2 1

T109754 Centre. Pis alt amb ascensor, calefacció. Tot Moblat. Disponible juliol.

750€

1.500€

T110506 Centre.  Pis senyorial, cuina office, terres hidràulics. Ascensor. Disp. Agost.

220m2 2

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

599€

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

65m2 2 1 saló menjador balcó

400€

T302981 Llavaneres. Local en  traspas, bar totalment moblat i equipat.

85m2 2 Terrassa  12m2Aparador  4,5mts

4 balcó/galeria

4

saló menjador

saló menjador balcó/galeria

850€

T110438 Centre.  Pis tot reformat,  aa/cc.,cuina integrada, alumini. Disp. Agost.

76m2 1 terrassa 14m23 saló menjador

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   3 12/7/17   8:33



 

COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Rocafonda 

R.17548
R.18215
R.18576 
R.18565
R.18544
R.17748

Pis - 65m2 - 3 habitacions 
Pis - 2 hab. - Reformat
Pis - 3 hab. - Assolellat 
Pis - Semi nou - 50m2 - 2 hab.
Pis - 4 hab. - 100m2
Pis - 3 hab. - 100m2

66.050 €
83.260 €
89.000 € 

103.000 €
106.000 €
139.500 €

7,72%
8,65% 
6,74% 
5,83%
6,68%
5,16%

244,13�€/mes 
307,75€�/mes
328,96€�/mes 
380,71€�/mes
391,80€�/mes
515,00€�/mes

425€�/mes
600€�/mes
500€�/mes 
450€�/mes
590€�/mes
600€�/mes

297.000€

MATARÓ - Centre R 18534

Dúplex de disseny molt a prop del mar de 4 
hab, ideal per la seva ubicació. Pis defi nitiu!

Quota: 1.097,77€/mes

199.000 €

MATARÓ - Plaça Fivaller R 18130

Pis 2 hab, gran menjador 2 ambients. Finca 
seminova, 2 minuts centre antic. Truqui’ns!!

Quota: 735,54€/mes198.000 €

MATARÓ - Eixample R 18961

Pis acollidor, 2 hab, modern, parquet. Bon 
estat. Ascensor. A prop del Parc Central!

Quota: 731,85€/mes

260.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18950

Pis moblat de 4 hab amb armaris encastats, 
aa.cc, terres de parquet, pk i traster. Únic!

Quota: 961,01€/mes

aa.cc, terres de parquet, pk i traster. Únic!

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
Entorn residencial amb serveis i equipaments.

207.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18757

Pis acollidor de 2 hab, wc, cuina independent, 
menjador amb terrassa orientada al mar!

Quota: 765,68€/mes

hab, ideal per la seva ubicació. Pis defi nitiu!

/mes

174.900 €

MATARÓ - Via Europa R 18645

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

Quota: 646,46€/mes

238.300 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18542

Espectacular pis de 150 m2, 4 hab, 2 banys,  
terrassa a nivell de 84 m2 i pk opc. Oportunitat!

Quota: 880,80€/mes

terrassa a nivell de 84 m2 i pk opc. Oportunitat!
Espectacular pis de 150 m2, 4 hab, 2 banys,  
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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