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ENDOLLATS
Mataró vol apostar per la mobilitat sostenible amb una
xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics

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

CONJUNT
BANY 80 cm

Moble
+ Pica porcellana
+ Mirall llis

per només

285

calaix amb
organitzador
interior

€ /Ud.

PREUS IVA NO INCLÒS

és

Lateral 3cm de gruix
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Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82

www.sucasa.es
aicat 4129

OPORTUNIDAD POR CARACT. Y PRECIO!

Ref. 12869 CERDANYOLA: Piso de 1/2 altura
entrar a vivir. Calle tranquila y poco tránsito. 2
dor. amplios. Salón comedor luminoso. Cocina
óptimo estado, galería. Baño con ducha. Suelos
gres. Vent. aluminio. Carp. madera. barnizada.

73.500€

T

OCASIÓN POR TRASLADO

Ref. 12884 JTO. CTRA. MATA: De las mejores
ocasiones. Vivienda 95m2, alto con ascensor,
buena imagen. 4 dor. Salón comedor. Balcón.
Gran cocina office. Baño comp + aseo. Suelos
gres. Carp. aluminio. Arm. empotr. Calefacción.

137.950€

T

IDEAL INVERSORES

Ref. 12812 LA LLANTIA: Frente parque, vistas
despejadas. Piso tipo apart. 1 dor. Ideal personas
solas. 37m2. Comedor, cocina americ. Baño con
ducha. 1 dor. A/A bomba calor, Balcón. Muy soleado. Año 2005. Buena compra inversores!!

233.500€

T

96.000€

T

PISO ALTO BIEN ORIENTADO

Ref. 12903 CENTRO- ALAMOS - JTO. ALFONSO X: Ascensor. Bien distribuido. Salón comedor ampliado con 1 habit. Balcón sobre calle
tranquila. Cocina original. Galería. 2 dorm (antes
3) Baño. BUENA INVERSIÓN!!

T

OPORTUNIDAD!

Ref. 12906 SEMI CENTRE - Z./JUZGADOS:
Jto entrada Mataró/autopista. Vivienda 86m2
muy alto, ascensor. Vistas. 3 dor. (antes 4). Salón comedor. Balcón. Gran cocina office. Galería
Aire Acond. bomba frío y calor. BUEN PISO.

155.000€

T

OCASIÓN ESPECIAL

Ref. 12910 CENTRO-JTO. ESTACIÓN: Jto.
puerto, 85m2 impecable. Muy alto, exterior, 4
habit. actual 2 dobl. Salón com. balcón/terracita
Cocina 2 amb., office. Baño y aseo. Suelos parquet. Aire Acondic. Calefacción eléctrica.

+ Informació + immobles + fotos

EXCELENTE COMPRA

Ref. 12900 VIA EUROPA-PARC CENTRAL:
Vivienda exterior 3 dor. (2 dobl). Salón com.
soleado. Balcón terracita. Cocina, galería, 2
baños. Calef. y Aire Acond. Suelos parquet.
Ext. aluminio. Pl. aparc incluida.

T

¿VEN EL SEU PIS?

...DONCS JA TÉ UN REGAL

265.000€

119.000€

BUENA OCASIÓN

Ref. 12901 SEMI CENTRO-JTO. C/BIADA:
Buena ocasión. Impecable, 108 m2 + aparc.,
exterior, 3 dor .amplios. Salón 24m2, balcón
13 m2 sol. Cocina, galería 10 m2. 2 baños, 1
suitte. Suelos parquet. Calefacc y Aire Acondicionado. Parking incl.

T

212.000€

INCOMPARABLE

Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Lugar privilegiado. Máxima tranquilidad. Casa unifam. 4 vient.
1 sola planta. Parc. 760m2. Jardín, solarium, barbacoa, Gran salón com. Cocina. 4 dorm. dobles.
2 baños. Terraza/solarium.

T

368.000€

...HERÈNCIES??
..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ
UN ALTRE REGAL!!
SOLS PER ENCARREGAR-NOS
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.
1P SU CASA.indd 2

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la
venda, fem GRATUÏTAMENT tots
els TRÀMITS NOTARIALS per
registrar-ho tot a nom seu.
5/6/18 17:04

Sin título-5 2

6/6/18 13:15

Sin título-5 3

6/6/18 13:15

MATARÓ
i MARESME

Número 1824
Codi QR
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

del 8 al 14 de juny
de 2018

ciutat
Molta tensió en un dissabte de
dues manifestacions contràries

ciutat
Faran edificis de pisos a l'antic
Cinema Iluro

amb empenta
Tot preparat pel Semproniana
Market de la setmana que ve

esport
El segon equip de la UE Mataró
puja a Copa Catalunya

cultura
Els Capgrossos tornen a fer un
castell de 9 a Santa Maria

perfil
Toni Cruanyes,
la muntanya al cor

Edita: EL TOT MATARÓ S.L.
Director: Antoni Rodríguez
Administració: Maria Carme Rodríguez

MATARÓ
i MARESME
Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
www.totmataro.cat
www.eltotesport.com
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

SUMARI 1824.indd 1

Amb la col·laboració de:

30.000

exemplars setmanals

Oficina: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M. Fernanda Marañón.
Redacció: Cugat Comas (coordinació), Diana Gomà, Laia Mulà.
Fotografia: Daniel Ferrer | Nous Projectes: Àlex Gomà
DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS
Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres
EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista.

Publicació associada:

Audiència controlada per:

Difusió controlada per l’oficina de Justificació de la Difusió

PEFC/14-38-00127

06/06/2018 16:11

s
en tote l
s de so
e
r
e
l
l
u
les
s
en tote es graduades
les uller

Vine i aproﬁta el Pla Renove a

C/ Barcelona, 8 - C.C. Mataró Parc
MATARÓ
30 % dte. en la compra de noves ulleres graduades (muntura+vidres), ulleres de sol o ulleres de sol graduades per a membres del programa Privilege ﬁns al 6-1-2019. Possibilitat de
combinar muntures i/o vidres ja rebaixats (amb un descompte superior al 30 %), cas en el qual no s’aplicaria cap descompte addicional. PVP Targeta Privilege: 18 €.
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Davant de tot
Pedres dolentes
Opinió: Cugat Comas

Aquesta setmana ha aparegut un petit esvoranc, tampoc res de
gravetat, al carrer d'en Xammar que és on tenim les oficines del Tot
Mataró. Suposo que tanta pluja ha acabat per desgastar el terra que
sostenia les pedres que, a manera d'aquesta mena de llambordes
modernes, van posar quan les antigues peces es feien malbé. Els
qui ho van fer s'hi van lluir. No devem tenir, a Can Xammar, cap
casuística que ens faci singulars o diferents d'altres punts de la ciutat però quan el minicràter apareix just davant del lloc on passes
més hores del dia és normal que t'hi fixis. I és que capficats sovint
com estem amb els grans edificis i ornaments que ens fan alçar el
cap no prestem prou interès per allà on trepitgem.
A mi em sembla simptomàtic que la primera vegada que un
Ajuntament de la ciutat dels capgrossos pregunta a la gent en
què es vol gastar els diners la resposta sigui en arranjar les voreres.
Passegin per Mataró amb un xic de curiositat pel que tenim sota
les passes i sintonitzaran ràpidament amb aquesta necessitat, si
bé entenc que mantenir els carrers dignes i no perillosos hauria de
formar part de la gestió d'intendència i no de la inversió puntual.
Però tampoc cal posar-nos especials.
El terra de Mataró, a mesura que l'anem alçant i reparant, sembla
que perdi encant, resistència i qualitat. Sempre he sentit a parlar
de com els antics manobres que col·locaven les llambordes ho feien
amb un ofici que ara potser podem donar per perdut. Preocupats
per les traccions dels vehicles, vam arrencar aquelles pedres i en
les zones de vianants vam invertir en una pedra grisosa, de fàcil
embrutar –gràcies, mastegadors de xiclets, per degradar l'aspecte
d'aquests carrers que després cantareu vostres!–, que s'engruna
amb facilitat i ens ha deixat una via pública despersonalitzada.
Els pedaços són a l'ordre del dia i en aquells trams, com el citat del
carrer d'en Xammar, amb tràfic puntual de mercaderies potser és
estrany que més sovint no esdevingui un gruyère.
Recordo quan m'explicaven que pels panots –el de Mataró, el millor!– es podien identificar les ciutats o em mostraven les marques
dels carros en alguns carrers cèntrics. A Mataró, que a diferència
de París, no ens és utòpic que sota les pedres hi trobem la platja,
faríem bé de vetllar per materials, aspectes i inversions millors.
Per avançar, primer cal tenir camí.

Davant de tot 1824.indd 1

GARRINADA
APLAUDIT: Un any més, el festival
jove de la Festa Major d'Argentona
es revela com una programació de
primera divisió, de les més completes de l'estiu a la comarca.

EL CENTRE, TANCAT
CASTIGAT: S'entén que es prioritzi la seguretat però és evident
que tancant tantes hores un punt
neuràlgic de la ciutat no s'ajuda a
la seva dinamització.

L’ENQUESTA

T'incomoda la divisió
social respecte la qüestió
nacional?
58,6% Sí
39,1 % No
2,3 % Ns/Nc

LA PREGUNTA

Estàs conscienciat sobre
la necessitat de
contaminar menys?
VOTA L'ENQUESTA A:

06/06/2018 18:36
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Tractaments
complexos amb
sedació
i anestèsia
general

· Odontologia preventiva i conservadora
· Cirurgia oral i Implantologia
· Endodòncia
· Pròtesi dental
· Estètica
· Ortodòncia convencional i invisible
· Odontopediatria
· Periodòncia

HOSPITAL DE MATARÓ
Carretera Cirera 230 planta -1, lletra H
08304 Mataró
Tel. 937575596
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Les portades

Foto antiga

Davant del Gira-sol
quasi inalterable des
de fa dècades com el
Látigo, aquesta ens remetem a una que, precisament, va desaparèixer amb el pas del
temps i la modernització de les atraccions:
el Gira-sol. En aquesta
foto veiem la Carmen
Gonzalo, a l'esquerra i l'Emma Badia, a
la dreta, just davant
d'aquesta atracció a
finals dels cinquanta
que els més veterans
recordaran de la fira.

De fa 25 anys

Passada la Pentecosta –que és
quan s'instal·la– i la setmana de
Corpus –que és quan marxa– a la
secció de la Foto Antiga ens resistim a oblidar la Fira de Mataró.
Si la setmana passada recordàvem una atracció que es manté

La mateixa Badia el recorda com una atracció que consistia a fer
moltes voltes i que tenia un gran
gira-sol al mig, del qual li manllevava el nom. Ja llavors com ara,
anar a la Fira feia les delícies dels
infants i joves de la ciutat que l'esperaven amb candeletes i amb els
ulls com a taronges.

De fa 15 anys
ANY XXXII

Del 7 al 13 de juny de 2013

www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART

NÚMERO 1582

MATARÓ SE’N VA DE ROMERIA
Cap de setmana de plena activitat al Parc Forestal amb la tradicional cita Rociera

PORTADA EL TOT 1582.indd 1

De fa 5 anys
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Afectacions al trànsit a l’avinguda de
Josep Puig i Cadafalch
L’avinguda de Josep Puig i Cadafalch, entre el carrer de
la Gatassa i el carrer de Josep Monserrat i Cuadrada, es
tallarà al trànsit a partir del dilluns 18 de juny amb
motiu de la instal·lació de les canonades que
connectaran el nou dipòsit de la ronda de Bellavista.
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Quedarà prohibit accedir al passeig
de Ramon Berenguer III des de
l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch.
Mentre es realitzin els treballs de
clavegueram s’afectarà puntualment
les voreres però sempre es permetrà
l’accés a habitatges i comerços.
Aquest tall correspon a la Fase 2 de
l’obra, que està previst que finalitzi a
mitjan setembre.
Disculpeu les molèsties.
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Aparcament
Inst. Miquel Biada

ig i Ca

Canvi de sentit

Talls al trànsit

Carrer que canvia de sentit:
C. de Calassanç Marquès

(entre c. de Joan

Maragall i c. dels Salesians)

Per a més informació:
Aigües de Mataró
Tel. 93 741 61 00
http://dipositbellavista.mataro.cat

www.totmataro.cat/ciutat

Ciutat
Daniel Ferrer

La manifestació unionista punxa
La tercera marxa per la unitat d'Espanya no supera el mig miler d'assistents, enmig
d'un gran desplegament policial i amb més de 300 persones contramanifestant-s'hi
Societat: Cugat Comas

Els convocants de la manifestació per la unitat d'Espanya i a
favor de Tabàrnia havien dit que
somiaven amb 10.000 persones
manifestant-se, dissabte passat a

Obertura 1-2 manifestacio.indd 2

Mataró. Finalment no van superar
les 500, en un recorregut entre la
Plaça de Miquel Biada i l'Ajuntament de Mataró totalment blindat
per la policia. Es tracta d'una assistència notablement inferior a la
de les dues anteriors convocatòries

del col·lectiu 'Mataró es queda a
Espanya'.
Representants de PP i PxC eren
a la capçalera de la manifestació,
en la que es van cridar consignes com "Puigdemont a prisión"
o "Mataró és espanyola". No hi

06/06/2018 16:33
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eren regidors o representants de
Ciutadans. Després d'una ofrena
floral al monument a Miquel Biada,
la marxa va enfilar cap a l'Ajuntament en un recorregut controlat
per la policia. Un cop davant de
l'Ajuntament i després d'un manifest llegit pel seu líder José Casado,
la marxa es va donar per acabada.

Contramanifestació
La mateixa tarda, unes 300 persones secundaven des de dos quarts
de quatre la convocatòria de signe
contrari del CDR i "esperaven" la
manifestació a La Riera, tallada
durant hores per tanques i molta
presència de Mossos d'Esquadra.
Tensió i enfrontaments verbals
Un cop la manifestació unionista
arribava davant de l'Ajuntament es
van viure minuts de molta tensió
i molts crits i proclames encreuades. Un cordó policial, preparat per a intervenir, va impedir en
tot moment el contacte entre les
dues mobilitzacions que es van
estar insultant i creuant càntics
durant força minuts. Van tornar a
sonar el "Puigdemont a prisión" i
el "Mataró és espanyola" per part
dels participants en la manifestació contra el "fora feixistes dels
nostres barris" de la contramanifestació. Els Mossos d'Esquadra
van mantenir a uns deu metres de
distància les dues protestes, que
retroalimentaven la tensió que hi
havia a l'ambient.

Obertura 1-2 manifestacio.indd 3

Daniel Ferrer

Pintades al monument a Biada i
la Riera tancada
Les hores prèvies a les dues manifestacions va ser de tens
compte enrere a la ciutat, amb les xarxes socials bullint. A
primera hora del matí apareixia pintat de groc per complet
el monument a Miquel Biada que hi ha a la plaça homònima,
on havia de començar la manifestació per la unitat d'Espanya.
Els vàndals també havien pintat un llaç groc gegant al terra
de la plaça i la llegenda 'Mataró Antifa' (Mataró antifeixista) al
mateix element. Durant bona part del matí operaris municipals
han procedit a netejar l'entorn on s'ha d'iniciar la manifestació
d'aquesta tarda. Operaris contractats per l'Ajuntament també
han retirat llaços grocs i estelades de diferents punts de la via
pública per on havia de passar la manifestació.
A partir de les 14h, més d'una hora abans de la convocatòria
del CDR els Mossos d'Esquadra van blindar la zona de l'Ajuntament, la seva plaça i la Riera. Les tanques i les furgonetes
policials barraven el pas. De resultes d'aquest desplegament
nombrosos comerços van haver de tancar.

06/06/2018 16:34

Daniel Ferrer

Més tensió i Policia que mai
Mataró va viure dissabte una situació inèdita, amb un gran desplegament policial amb
l'objectiu que les manifestacions contràries no coincidissin
Societat: Cugat Comas

No hi va haver incidents directes, però sí molta tensió. Massa
tensió. Mataró va viure la tarda
de dissabte una jornada de digestió difícil, amb un desplegament
policial molt ampli i complet que
va estar a punt de fallar en el que
era el seu gran objectiu: que les

dues concentracions col·lidissin.
L'escena just davant l'Ajuntament
entre les sis tocades i les set va ser
de notable agressivitat entre bàndols, llançament d'objectes i una
llista infinita d'insults. Les dues
concentracions reunien xifres molt
similars de congregats i el primer
cordó policial es va demostrar ràpidament que era insuficient. Amb

l'arribada de la manifestació per
la unitat d'Espanya al davant de
l'Ajuntament, totalment tancat des
de quatre hores abans, es va estar
a punt de desbordar la situació.
La tensió era la tònica dominant.
Tensió al tancat de davant l'Ajuntament i espera tensa entre les més
de 300 persones que van esperar
que arribés la manifestació. Quan

ESPECIALISTES EN:
• Osteopatia per a adults
(ciàtica, migranyes, bruxisme)
• Osteopatia pediàtrica
(lactants i nens)
• Fisioteràpia
(massatges, drenatge limfàtic)
• Reeducació del sòl pèlvic
(incontinències, prolapses)
• Grups dirigits per fisioterapeutes
(hipopressius, higiene postural)
• NOU SERVEI: Dietètica i nutrició
· Preparació del part · Control dels nadons
· Trastorns del son · Traumatismes
· Migranyes i mals de cap · Alteracions cicle menstrual
· Posició durant l’embaràs · Lesions esportives
· Dolors musculars...

Obertura 3-4 tensio .indd 2

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró
T. 93 790 61 73

637 509 776

www.montserratcabre.es ·

·

06/06/2018 10:23
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aquesta ja feia acte de presència,
hi va haver el moment més delicat.
Alguns dels congregats al bàndol
del CDR van tirar a terra una tanca i van estar a punt de trencar el
cordó. La Policia catalana va doblar agents i els antidisturbis van
fer acte de presència. Mentre José
Casado llegia el manifest final de
la marxa, la majoria dels manifestants ja s'estava increpant amb els
antifeixistes. El servei d'ordre de la
manifestació feia un primer cordó,
que reforçava el policial. La guerra
de crits, consignes i càntics va anar
acompanyada de llançament esporàdic d'objectes com ous.

Vigilant la dispersió
El final de la marxa era el moment
més perillós. El dispositiu policial
tenia clar que calia evacuar de forma controlada els manifestants i
per això els van fer sortir pel mateix
carrer de Sant Josep. Quan aquests
es retiraven els Mossos van fer fora
de males maneres la premsa i van
fer una càrrega de dispersió contra
els concentrats a la part alta. Van
exhibir fins i tot una escopeta de
pilotes de cautxú, prohibides pel
Parlament mesos enrere, tal com
va denunciar el mateix CDR via
xarxes socials.

La tensió entre les dues manifestacions va ser patent

Dos detinguts
La tasca de separació de concentracions no va acabar aquí. La Policia
va escortar bona part dels manifestants fins a la plaça de Miquel
Biada, on fins i tot va haver-hi un
enfrontament entre alguns d'ells

Daniel Ferrer

i dues detencions per resistència
a l'autoritat.
Una columna del CDR va arribar, també, en manifestació fins
a la zona. La Policia va mantenir
vehicles i presència dissuasòria
durant dues hores més.

CARRER DEL PARC 48, MATARÓ
T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT
OFERTA!

CALDERA DE CONDENSACIÓ

Instal·lació inclosa*

Instal·lació inclosa
25KW

670€
3.000 Frig.

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

1.365 €

MARCA A ESCOLLIR:

o

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

OFERTA!

AIRE CONDICIONAT INVERTER

Inclou el tram de sortida de fums
subministrats amb la caldera

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

Obertura 3-4 tensio .indd 3
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NOU NISSAN

QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER

DES DE

17.900 €*

MARESMÓVIL

Avda. del Maresme, 75 - 08302 Mataró
Barcelona
Tel. 937 412 200

NMS17509 MARESMOVIL DP QQ 300x228+3 CAT.indd 1
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Consum mixt: 3,8 - 5,8 l/ 100 km. Emissions de CO2: 99 - 134 g/km.
Consum homologat d’acord amb la normativa europea.
*PVP recomanat a la Península i les Balears. Inclou Preu Franc Fàbrica,, transport, Nissan Assistance,
descompte promocional, IVA i IEDMT, que en el mercat espanyol és possible que no sigui aplicable a la
seva comunitat autònoma. En cas que els impostos aplicats sofreixin variacions fins al moment de la
compra, el preu s’acomodarà a l’aplicació dels nous tipus impositius vigents. Oferta vàlida per a particulars
i autònoms que adquireixin un Nou Nissan Qashqai Visia 1.2 DIG-T 115 CV (85 kW) manual, que lliurin un
vehicle usat a nom del comprador i ho financin per mitjà de Magic Plan 3D de RCI Banque, SA, sucursal
a Espanya. Permanència mínima: 24 mesos. En queden excloses flotes i empreses. Oferta no compatible
amb altres campanyes i vàlida fins al 30/06/2018. Per a més informació, consulti https://www.nissan.es/
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Viu l'estiu

Una gran Festa al Port
El cap de setmana del 9 i 10 de juny tindrà lloc la 7a
edició de la Festa al Port per fer valdre el mar de Mataró
i les propostes nàutiques que s’hi realitzen
El Port de Mataró s’omplirà d’activitats relacionades amb la nàutica i el mar durant els pròxims
dies amb la trobada de vaixells centenaris i la gran
Festa al Port. Aquesta última tindrà lloc el dissabte 9 i diumenge 10 de juny i serà la seva 7a edició,
una iniciativa que té per objectiu promoure el mar i
totes les propostes nàutiques que es fan al Port de
Mataró. Comptarà amb moltes activitats gratuïtes i
obertes a tothom: tastets de vela, caiac, pàdel surf,
rem, un mercat artesà, activitats infantils, visites
guiades, xerrades, entre altres.

Visites guiades i activitats nàutiques
Amb motiu de la Festa, oferiran la possibilitat de gaudir de visites guiades al varador per descobrir les
instal·lacions on es fa la reparació
i manteniment dels vaixells. A més,
es podrà visitar la base de salvament marítim de Creu Roja i veure
demostracions d'un rescat marítim.
També cal destacar que la varietat
d'activitats del Port de Mataró que
es podran provar durant la festa,
les quals es poden fer durant tot
l’any. Són les sortides en golondrina
i catamarà, tastets de vela, motos
aquàtiques, caiac, pàdel surf, big
pàdel surf, pàdel surf ioga o rem.

ESPECIAL VIU L'ESTIU 1824.indd 2

Per últim, també està previst l’organització del mercat
mariner, on es podrà gaudir dels millors productes
d’una variada selecció d’artesans, activitats infantils,
cercaviles, un espai amb atraccions infantils i inflables, xerrades per donar a conèixer l’àrea protegida
Costes del Maresme, i una mostra nàutica.

Més de 2.500 places
En total, ofereixen més de 2.500 places gratuïtes
per a activitats amb inscripció prèvia fins a esgotar
places. Les inscripcions es poden fer a través del web
www.vineamataro.cat, del telèfon 010 (o 807 117 010
si es truca des de fora de Mataró). Durant aquests
dos dies s’ofereix un val d’aparcament de 4 hores
gratuïtes al punt d’informació de la Festa al Port.

06/06/2018 16:41

núm. 1824 del 8 al 14 de juny de 2018

MS Mode: la marca especialitzada per a 'curvys'
A Mataró Parc trobem una referència de la moda de talles grans
A Mataró Parc podem trobar MS
Mode, la firma de moda especialitzada en roba per a dones amb

corbes i és que les 'curvys' també
poden vestir amb el seu millor aspecte. La seva és una oferta amb

peces d'estils ben diferents disponibles a partir de la talla 40, per
a dones de totes les edats i de tot
tipus de figura. La filosofia de MS
Mode és que l'important no és la
talla, sinó l'estil d'una dona i amb
ell la teva figura i allò que volem
transmetre.
MS Mode és una multinacional que
Max Abram va fundar el 1964 en
adonar-se que les dones holandeses no trobaven els abrics elegants
que buscaven al mercat. Va decidir
crear un petit negoci per satisfer
aquesta demanda i aquesta necessitat. Amb el pas dels anys va crear
la marca MS Mode i el seu negoci
va esdevenir una companyia internacional que ofereix roba de dona
a preus assequibles per a totes les
butxaques i que és referència en
la moda per a talles grans.

Assessorament gratuït
Un dels serveis que ofereix la botiga mataronina és concretar una
cita prèvia d'una hora amb una
experta en roba 'curvy' per emprovar-te tota la roba que vulguis
i perquè t'assessori personalment
per poder-te sentir única.
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Sonic June: un nou festival de
música independent
Neix el primer cicle de música independent i alternativa
de Mataró entre el 9 de juny i el 7 de juliol amb
concerts de Talcö, Black Fanegas, Ran
Ran Ran, entre altres
Del 9 de juny al 7 de juliol tindrà lloc a diferents escenaris de Mataró el 1r Cicle de música
independent i alternativa, el Sonic June. El festival programarà durant un mes bandes i músics de
diferents estils: des del folk, el pop, el rock o l'electrònica, sempre emmarcats dins l'etiqueta indie.
El cartell està format per grups emergents que comencen a sonar amb força a l'escena de Barcelona
com els Estramoni, Ran Ran Ran, Espígol o Espacea.
Aquestes formacions compartiran el festival amb
artistes de la comarca com Marina, Black Fanegas, i
les propostes d'electrònica de Thëm, Talcö o Tatsumi
& Masako. A més Sonic June comptarà amb els Djs
locals The V0id, Del Roble i ILLRa Musiqein.

Els escenaris de la ciutat
El cicle de música independent i alternativa de Mataró
tindrà un epicentre: al Bar Capgrossos dels Jardins
de l'escorxador, un parc ple d'edificis modernistes
que servirà de refugi a l'aire lliure per a la música.
Tot i això, també es podran veure concerts en altres
espais com el bar Casa Paco, la cerveseria Molta
Malta i l’Arc Cafè Cultural.

El primer concert del dissabte 9 de juny a
les 12h al Bar Capgrossos anirà a càrrec
d’Estramoni + The V0id (Dj)

Més info
escanejant
codi QR

www.farmafree.es ·

Llic. Mònica Centeno Ortega
Rda. Alfons X el savi, 18-20
08301 Mataró

937 961 491
648 185 724
Obert de 9 a 22h 365 dies l’any
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Llic. Noemi Nogueras Escorça
C/Almeria, 77
08304 Mataró

937 985 008
626 802 030

·

C/Barcelona, 27

C.C. Mataró Parc, local 133

08301 Mataró

08304 Mataró

937 907 835
606 464 037

937 414 406
671 634 902

Obert de 9 a 22h 365 dies l’any
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Els vaixells centenaris
més espectaculars a
Mataró i Arenys
El Port d’Arenys de Mar acull la trobada
de vaixells històrics i centenaris Maresmar
Com a preludi a la trobada Maresmar que tindrà
lloc a Arenys de Mar el cap de setmana, alguns dels
vaixells històrics i centenaris que hi participaran es
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podran visitar al varador de Mataró Marina Barcelona,
al Port de Mataró aquest divendres. Es tracta d’un
esdeveniment amb molta importància històrica que
comptarà amb una flota de grans vaixells encapçalada pel Santa Eulàlia i el Sirius, dos vaixells que compleixen un centenari i que encara naveguen. També
hi participaran altres vaixells històrics com el llaüt
Sant Ramon, el Far Barcelona i el Bon Temps, entre
molts d’altres. Les embarcacions es podran visitar de
manera gratuïta entre les 10h del matí i les 20h del
vespre. Una altra de les atraccions de Maresmar serà
un vaixell pirata per als més petits que s’instal·larà
al Port de Mataró, i on els infants podran fer abordatges, enfilar-se a les veles i gaudir d’una tirolina.

Dissabte al matí sortida de la travessa
El dissabte 9 de juny a primera hora del matí l’alcalde David Bote donarà el tret de sortida a la primera
Travessa a la Costa del Maresme. En aquest moment,
els vaixells històrics sortiran del Port de Mataró amb
rumb al Port d’Arenys de Mar.
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Indignats pel dispositiu de la manifestació

La Unió de Botigers no vol que la situació es repeteixi en futures convocatòries

Daniel Ferrer

La Unió de Botiguers denuncia que uns 80 comerços van haver de tancar, perdent fins
al 20 per cent de la facturació del mes
Societat: Cugat Comas

El dispositiu de Policia Local i
Mossos d'Esquadra per garantir
la seguretat de les manifestacions
de dissabte va indignar el comerç
de Mataró. La Unió de Botiguers
presentarà una queixa a l'Ajuntament perquè assegura que uns
80 comerços van haver de tancar
durant tota la tarda de dissabte.
"Estem parlant del primer dissabte
de temporada d'estiu i les pèrdues
poden ser del 15 o el 20 per cent
de la facturació de tot el mes, és
del tot inadmissible", es lamenta
el president Jordi Novo.
El dispositiu de la manifestació
de dissabte va tancar els accessos
a la Riera, la plaça de l'Ajuntament
i el carrer de Sant Josep entre les
14h i les 20h.
El comerç es queixa que no va
ser informat del dispositiu, del
canvi d'itinerari de la marxa per
la unitat d'Espanya ni del tancament de carrers: "Hi ha botiguers
que en tota la tarda no van poder
accedir a la seva pròpia botiga, no
podem acceptar que això es faci",
assegura Novo.
Els botiguers es queixen de no

Tot ciutat UBM mani.indd 2

haver estat avisats de les mesures
de seguretat. Alguns establiments
fora de la zona tancada com per
exemple els bars de la Riera van rebre ordres de recollir les terrasses.

"Com si tanquessin el Centre"
UBM denuncia que l'afectació no
va ser només als comerços de la
part tancada sinó que se'n va ressentir tot el teixit econòmic de la
zona: "És com si hagués tancat tot

el Centre", s'exclama el president
de l'entitat.
Unió de Botiguers assegura que
"no estem en contra de la llibertat
d'expressió ni que es facin manifestacions" però demanarà que
no es repeteixi una situació com
la de dissabte. Novo assegura que
"no acceptarem que es tanquin les
botigues i els accessos un dissabte
sense previ avís cada cop que hi
hagi una manifestació".

Bote: "Vam protegir les persones"
L'Ajuntament de Mataró fa una valoració positiva del dispositiu
policial de dissabte, amb motiu de les dues manifestacions de
signe contrari. L'Alcalde David Bote assegura que "el nostre
principal objectiu era protegir les persones de la confluència de
El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul
Arxiu
dues manifestacions, una d'autoritzada i una altra ni comunicada,
i és el que es va aconseguir". El batlle manifesta "comprensió"
per les queixes dels botiguers afectats pel tancament de carrers
però recorda que l'autorització de la marxa era de la Generalitat
i que la policia no va permetre comunicar l'abast del dispositiu.
"L'objectiu també era protegir els clients de les mateixes botigues i els béns immobles", rebla. A redós dels darrers dies, el
batlle mataroní aposta perquè "Mataró deixi d'oferir la imatge
del conflicte. Som una ciutat plural i tothom hauria de poder
expressar-se i pronunciar-se amb total respecte", assegura. Al
respecte renova una crida a la convivència.
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El primer Brewpub
del Maresme
Restaurants: Cugat Comas

Encara no fa un any que va obrir però el bocaorella ja ha convertit l'Stroom Bier en un secret
compartit per molts maresmencs, sobretot entre
els amants de la cervesa artesana. Just darrere
els Jutjats de Mataró hi trobem aquest autèntic temple de la cultura cervesera on podem
degustar la cervesa a doll de fins a 15 sortidors
diferents. Hi trobarem algunes de les referències més buscades entre aquest món de les artesanes i ens hi podem deixar aconsellar segons
gustos per tal de trobar la cervesa més adient
per cada moment.
L'Stroom Bier és el primer Brewpub del Maresme
en un local de 450 metres quadrats consagrat
a l'elaboració i tast de cervesa. En Modesto és
l'ànima d'aquest local ideal on estar-se, descobrir
noves cerveses i que també manté una programació de música en viu dos divendres al mes.

Publi Stroom Bier.indd 2
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Hi trobaràs les
millors artesanes

Una aposta per
la cuina basca

Elaboració pròpia
El 15 de juny els clients de
l'Stroom Bier tenen una
cita amb la primera cervesa feta al local, en un
dels tres fermentadors.
Una cervesa exclusiva per
un dia molt especial.

Per menjar: a l'Stroom Bier hi trobem l'acompanyament perfecte per fer les nostres cerveses, en
forma d'entrepans, plats, tapes o racions.

Més de 200 cerveses punxades
Al llarg dels seus primers mesos, el primer Brewpub
maresmenc ha punxat fins a 200 cerveses diferents.
De diferents estils i procedències, el seu és un client
que li agrada tastar gustos i marques noves gràcies
als seus sortidors. Pilsners, IPA, Brown Ale, Imperial
Stout... tots els estils tenen cabuda i no repeteixen
en l'oferta del gran temple maresmenc de les cerveses artesanes.

Ideal per a grups: L'Stroom Bier és ampli i es revela com un local ideal per a sopars de grups on
estar-se còmodament assegut, en un local acollidor amb decoració de taverna.

Publi Stroom Bier.indd 3

Aposta basca: De la mà d'en Patxi, el nou cuiner, el
local es vol posicionar com la referència en cuina
basca a Mataró, apostant per una cuina molt més
gustosa que no pas vistosa.
Menú del dia: Podem dinar-hi a un preu molt assequible 10,60 euros amb plats de primera qualitat.
No quedarem amb gana.

HORARI: Obert de dilluns a dissabte de 9:30h
a 16h i de dimecres a dissabte de 19h a 1h.
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Els millors dolços tradicionals
de Sant Joan
Descobrim les postres de Sant Joan: des de la Coca de Sant Joan, fins al Menjar Blanc,
la Coca Bamba o els Pericones
Cuina: Redacció

La nit de Sant Joan és una de
les festes més esperades de l’any
i arriba un cop més aquest juny.
És tradició que totes les taules
comptin amb la Coca de Sant Joan,
una de les coques més populars
de Catalunya típica d’aquesta nit.
Tant si la compreu a les pastisseries, com si opteu per cuinar-ne una
de casolana, és una de les postres
més bones que es poden trobar.
La coca pot ser de diversos tipus i pot contenir, per exemple,

La coca és el gran posno
tre de Sant Joan, però
del
la
és pas l'únic, ja que
cesolstici d'estiu és una
res
alt
en
nt
lebració difere
punts geogràﬁcs
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massapà, nata o crema, i pot estar
adornada amb fruita confitada,
llardons o pinyons. Se sol menjar
al final de l’àpat de la Nit de Sant
Joan acompanyat de vins, caves,
licors i altres begudes dolces. Cal
destacar que aquesta recepta va
néixer derivada del tortell amb
ous que es menjava antigament.

Altres postres per
Sant Joan
A més de la tradicional coca de Sant
Joan que es menja a Catalunya, hi
ha altres indrets d’Espanya que

Tot a taula 3,4 1824.indd 3

compten amb altres dolços populars per aquesta data assenyalada. A continuació descobrim el
Menjar blanc, tradicional a les Illes
Balears i gual que la Coca Bamba,
i els Pericones típics d’Andalusia.
És tradició a les Illes Balears celebrar el Sant Joan amb una gran festa. Acompanyar-la d’un bon postre
dolç, és la millor manera d’acabar
el sopar i és per això que alguns
compten amb el Menjar blanc,
un dolç fet de llet aromatitzada
lligada amb farina o arròs. A més,

concretament en alguns pobles de
Menorca, es menja la Coca Bamba:
una gran ensaïmada menorquina
enroscada que se sol menjar amb
xocolata calenta.
Per la seva banda els andalusos,
concretament els de la zona de
Jaén, solen acompanyar l’àpat del
solstici d'estiu amb Mantecados i
Pericones, uns postres fets a base
de farina, ous, oli d’oliva i sucre.
Cuits al forn i banyats en merenga o xocolata, són uns dolços de
primera.
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Peres
DE SANT JOAN
La pera de Sant Joan o pera Castell està de
plena temporada, però és una temporada
curta que cal aproﬁtar. Com el seu nom indica, fa referència a una època molt concreta
de l’any, justament ara.
La pera és una fruita amb efecte saciant causa del seu contingut en ﬁbra. Per tant, és estupenda per a les persones que volen perdre
pes i estan fent una dieta per aprimar-se.
Aquesta fruita és hidratant. Resulta ideal
com snack saludable per menjar entre hores
al llarg del dia. També són un remei natural
per als casos de diarrea.

Tot a taula 5,6 .indd 2
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I aquest any, on soparem per la
Nit de Sant Joan?
Preveure amb temps una revetlla especial
ens permetrà encertar plenament on passarem una nit tan especial com aquesta
Festes: Redacció

Per tots aquells que vulguin celebrar un Sant Joan
de primera, però no tinguin ganes de cuinar un àpat
tan elaborat com aquest, buscar un bon restaurant
on sopar fora és la millor opció. A més, és una bona
nit per sopar a l’exterior en una bona terrassa aprofitant la calor del mes de juny mentre se senten els
petards de fons, o per escollir el restaurant que més
ens agradi i gaudir d’un àpat de primera. En una nit
com aquesta no hi pot faltar un bon sopar, cava i la
Coca de Sant Joan en un espai bonic i amb la millor companyia.
Per què no passar la Nit de Sant Joan en una bonica
masia de muntanya a l’exterior? Hi ha indrets bonics
i tranquils per la zona on celebrar aquesta nit amb
la família i els amics. O optar per un restaurant de
primera a Mataró per, després, poder sortir de festa
al carrer Sant Joan o a alguna discoteca de la ciutat?

La importància d'anticipar-se
Les opcions són múltiples, només heu d’escollir la
que més us agradi. I no oblideu reservar taula en el
restaurant que escolliu o fareu tard. La de Sant Joan
és una nit molt sol·licitada i només d'avançar-nos
uns dies segur que encertarem. Decidim-ho ara: on
soparem per Sant Joan?

Tot a taula 7,8 veritas.indd 2
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App recomanada!

MY FITNESSPAL
MyFitnessPal és el comptador de calories més famós de
la xarxa. La mateixa app (gratuïta) es defineix com la base
d'aliments més gran de totes les aplicacions de fitness,
amb més de 4 milions de referències d'aliments que s'actualitzen freqüentment. També ofereix informació de les
calories que es cremen amb els exercicis més practicats
(té un registre de més de 350 referències) i es pot sincronitzar amb moltes de les aplicacions de fitness que
registren les teves dades d'activitat física per així ajustar
les calories ingerides i les cremades mitjançant l'exercici.

LA RECEPTA
DE
CREPS DE FAJOL I COCO
Creps de fajol i coco, una recepta deliciosa i energètica, sense ou, ideal per esmorzar, berenar,
entre hores i per postres. El fajol conté més proteïna que la resta de cereals i una elevada quantitat d’aminoàcids essencials.

Ingredients
• 1 got de fajol
• 1 got de beguda de coco
• Oli de coco
• Aigua
• Sal marina fina

7

Ingredients per a la crema de cacau:
• Avellanes
• Margarina de coco
• Oli de coco
• Sucre de coco
• Cacau en pols

Elaboració
1. Renta el fajol i deixa’l en remull amb el doble de líquid
(meitat d’aigua i meitat de beguda de coco) durant 12
hores.
2. Tritura el fajol amb el seu propi suc i un polsim de sal
marina. Deixa-ho reposar durant 20 minuts.
3. Pinta una paella amb oli de coco i aboca-hi un cullerot
de la barreja anterior.
4. Deixa-ho coure durant 2 minuts a foc mitjà abans de
girar-ho amb molta cura i coure-ho 2 minuts més.
Recorda esperar que les vores es desenganxin abans
de manipular la crep.
5. A mesura que vagis cuinant les creps amuntega-les en
un plat per evitar que perdin la humitat. Així les podràs
farcir més fàcilment.
6. Per fer la crema de cacau tritura les avellanes i barreja-ho amb la margarina i l’oli de coco.
7. Afegeix-hi el cacau i el sucre de coco i bat tots els ingredients fins a obtenir una pasta. Si cal, pots afegir-hi
una mica d’aigua.
8. Serveix les creps de fajol amb la crema de
cacau calenta.

Recepta patrocinada per:

Tot a taula 7,8 veritas.indd 3
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SI SOU SERVITS: La cuina espectacle
El divulgador gastronòmic Francesc Murgadas critica els nous programes televisius
d'èxit sobre cuina

Opinió: Francesc Murgadas / AMIC

Començo a estar amoïnat per la
invasió desaforada de programes
televisius on, diuen, la cuina té
una presència essencial. Sobretot
perquè els programes descriptius,
aquells que t’ensenyen (en tots
els sentits) com preparar un plat,
perden protagonisme. Ara interessa més el farciment que el gall.
Veure si aquell aprenent de cuiner
s’ensorra, suporta estoicament la
crítica del “savi” de torn o fins i tot
si li replica, crida més l’atenció i
té més pantalla que el procés de
confecció del plat.
Els dits programes de cuina –des
de Master Chef a Joc de Cartes passant pels de convidats asseguts al
voltant d’una taula o uns fogons
per lligar o intercanviar tafaneries– mostren dos o tres plànols
curts de la preparació del plat i la

Tot a taula 9,10 opinio.indd 2
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La paradoxa és clara: Quan fan
aquests programes 'de cuina',
moltes cases, esperen la pausa
per posar la pizza al
microones”
resta del temps, les imatges i els
diàlegs poc tenen a veure amb la
cuina. O si més no amb la divulgació de la saviesa culinària. Si fa
o no fa, com a les tertúlies on els
participants dediquen més temps
a increpar-se que a dialogar o debatre. Amb la diferència que elles
mantenen les formes, mentre en
algun d’aquests programes tothom
espera impacient que es perdin

per poder gaudir de la baralla o
la humiliació.
Digueu-me antiquat, però jo encara sóc dels que miro la televisió
per aprendre. I, per tant, quan em
fan un programa de cuina –i no un
programa amb cuina– espero que
tot comenci amb els ingredients i
que, després, pugui veure les diverses etapes del procés, si pot ser

amenitzades pels savis consells
dels cuiners. Clar que el repte no
és fàcil. L’enyorat Jaume Pastellé no
perdia oportunitat de destacar la
poca facilitat de paraula de la majoria de cuiners que explicaven el
plat al seu mític Bona Cuina. Potser
per això, els cuiners que dominen
la galàxia televisiva no semblen ser
massa reconeguts o respectats en
el món de l’alta gastronomia. La
forma ha anorreat el fons. El llegir
ens ha fet perdre l’escriure.
La paradoxa és clara. Quan fan
aquests programes “de cuina”, generalment en horari d’audiència,
em jugo un pèsol que, a moltes cases, esperen la pausa publicitària
per posar la pizza al microones.

Els ú

cres

els o

de p

Tot a taula 9,10 opinio.indd 3
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l Concurs dels igers gastronòmics
segueix batent rècords i ja acumula més de 2.000 fotos amb l'etiqueta i
optant als premis que hi ha. P articiparhi és molt fàcil: només cal penjar fotos
dels teus plats a Instagram i etiquetar-les amb #totataula.
Aprofita l'etiqueta per fer públics els
teus tresors culinaris, compartir receptes o descobertes i fer créixer la
comunitat iger #totataula.

ritaminguillon

guanya
el premi de
Gaudium

*És imprescindible seguir el compte
d'instagram @totmataro per optar
als premis

"Amanida de fruita amb
gelat de mojito"

Aquesta setmana 5 premis més!
OPTA A MENÚS A:

Tot a taula 11,12 Instagram 1824.indd 2
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mireiarm91

guanya
el premi de
tubau xarcuters
"Cupcakes de dolç de llet i d'oreo"

teresarivero

cuinaambmi

guanya
el premi de
taller de pizzes
"Pop de la iaia"

damas100

guanya
el premi de
tao beach
guanya
el premi de
seis sentidos
"Un arròs caldós digne
d'estrella Michelin"

Tot a taula 11,12 Instagram 1824.indd 3

"Pastís de xocolata amb taronja"
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Sèniors
Un món millor és possible
Davant l'actual afirmació, que les
properes generacions viuran pitjor
que les actuals, es fa difícil haver
d'acceptar les seves respostes, quan
afirmen que no són els culpables que
viuran pitjor, sinó els seus progenitors per haver-ho consentit, sense
haver fet res per evitar-ho.
Una proposta per començar a solucionar aquesta realitat tan negativa, podria consistir a recuperar de
nou "fer poble", reconquerint els
valors dels nostres besavis, basats
en una societat civil organitzada,
autogestionada i comunitària.
Valors tradicionals, que caldria
acompanyar amb eines de transformació digital, mitjançant la creació d'una wiki local, que faciliti la
informació local, necessària per a
la realització d'accions de canvis
socials, mitjançant l'apoderament
de la ciutadania.
Actualment la creació d'una wiki
local, és plenament possible, dins
del marc d'una xarxa mundial, funcionant de forma gratuïta en codi
obert. La involucració d'estudiants
com a nadius digitals, podria ser un
primer pas per superar la seva exclusió social.
A tal efecte, des d'Eurosenior hem
preparat la realització d'una xerrada
col·loqui, titulada "Un món millor
és possible", dedicada sobretot a la
joventut, per aconseguir la seva implicació en la construcció de la història. Xerrada que de forma gratuïta
oferim a les entitats que ho demanin.
Consisteix en una presentació
multimèdia de preguntes i respostes, amb una durada de 20 minuts,
incloent-hi els 8 minuts d'un vídeo,
que continua amb un debat totalment obert amb temps indefinit.
(www.portalpremia.net/arxius/
unmonmillor.ppt).
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Apunts
psicològics

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

Creixement en
helicoidal

Obertes tot l'any de 9 a 22h
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /
93 798 50 08
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Diss. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1
937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
MONTANER PICART (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57
937 901 030
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 1720,30 c/Nou, 1
937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43
937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63
937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30
H.BERTRAN c/Gatassa, 10
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79
T. COLL Sant Cristòfor, 1
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28
J. PLANA Pl. de Cuba
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
SUBIRANA Rosselló, 43
E. BARREDA c/Alemanya, 6

937 982 915
937 905 418
937 960 908
937 904 369
937 984 947
937 986 915
937 985 550
937 989 706
937 416 262
937 901 043
937 982 550
937 984 955
937 577 054
937 573 421

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

Hem anat parlant del món o mapa
emocional. La base del creixement
humà maduratiu és saber conjugar emocions (cor) i creences
(cap) I portar-les a terme (cos).
Una equilibració contínua. Una
tasca personal diària. Ni forma
circular ni lineal, sinó helicoidal
(escala de cargol).
Les repeticions són necessàries,
la constància imprescindible, la
perseverança inevitable. I, ¿quan
s'avança cap a la maduresa emocional o interioritat humana?
1.- Quan es deixa de tractar de
canviar els altres i ens concentrem
en canviar-nos a nosaltres mateixos.
2.- Quan acceptem les persones
com són; que no vol dir estar-hi
d'acord.
3.- Quan comprenem que tothom té el seu punt de vista i cal
dialogar; ni negar ni imposar.
4.- Quan comprenem que el que
fem, ho fem per a la nostra pròpia
pau i en benefici de tothom.
5.- Quan hom cessa de demostrar com de bo i intel·ligent un/a és.
6.- Quan deixem de buscar l'aprovació dels altres de forma ansiosa.
7.- Quan deixem de comparar-nos amb els o les altres.
8.- Quan hom és capaç de diferenciar entre desig i necessitat. I
deixa anar "el voler..."
9.- Quan es deixa de posar
la felicitat en coses materials,
tangibles....
10.- Quan un se n'adona per
si mateix/a qui és i què vol de la
vida?
I tot mirat i contemplat des de
l'angle de la psicologia o saviesa
humana.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Agenda
Guia cultural

DESTRANGIS,
TRIBUT A LA RUMBA INFORMAL D’ESTOPA
Dissabte

9

de juny
Cicle Concerts Tribut.
0.30h //
Sala Privat (c. Francesc
Layret, 16. Mataró) //
Entrada: 10 euros.

E

l concert d’aquesta setmana a la Sala Privat homenatjarà una de les formacions
musicals espanyoles que ha fet
ballar més al seu públic: Estopa.
La banda tribut farà un recorregut musical per tota la seva
trajectòria, des de les primeres maquetes fins als últims discs, oferint la seva
rumba més informal i
plena de ritme. Cantar,
ballar i passar-s’ho d’allò
més bé està assegurat en
amb aquesta banda.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
Chus Navajo

MÚSICA //
Daniel Higiénico
Divendres 8 juny / 20h / L'Arc
Cafè Cultural & Rock Bar (c. d'en
Pujol, 26. Mataró) / Entrada: 5€.
Concert acústic amb humor, reflexió i música, amb un repertori de
les seves millors cançons.

Estramoni + The V0id (Dj)
Dissabte 9 juny / 12h / Jardins
de l'Escorxador Bar Capgrossos
(c. Francisco Herrera, 59. Mataró)
/ Entrada lliure
Cançons d'origen pop i lletres en
català. Concert-Vermut by Moritz
dins del "Sonic June", cicle de música independent i alternativa, organitzat per Aiguamolls Records.
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Dissabte 9 juny / 20h / L'Arc Cafè
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró)
/ Taquilla inversa.
Concert del cantautor madrileny,
amb el disc 'Mis mejores enemigos'.

'Ignorantes' concert comiat
Dissabte 9 juny / 22h / Sala Clap
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) / Ant:
6€. Taq: 10€.
Un darrer concert ple d'emocions,
sorpreses i nostàlgia després d'11
anys portant el Party Show arreu
de Catalunya.

22h,concert de la cantautorauop
Judit Neddermann.
Diumenge 10: 18.30h Aula de
Música (c. Narcís Monturiol, 23),
Tarda de combos.

Sr. Lobo
Diumenge 10 juny / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert de la banda de rock del
Maresme, influenciada per la música dels anys 90.

TEATRE I DANSA //
'L'hora del conte'

Dia de la Música
Dies 9 i 10 juny / Vilassar de Mar
Dissabte 9: 21h Cercavila d'ämbitum de SolRe Percussió, de
la pl. Picasso a la pl. del Círcol.

Dissabte 9 juny / 17.30h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Entrada gratuïta
Espectacle de final de curs a càrrec de la Passió Infantil de Mataró.
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CONCERT SOLIDARI /

MÚSICA /
6a Trobada de flabiolaires
escolars de Mataró
Dimarts 12 juny / 10.30h pl.
Beat Salvador i Fossar Xic. 11h
pl. de la Muralla (Mataró)
Escoles Maria Mercè Marçal, Marta
Mata, Tomás Viñas, Camí del Mig,
Joan Coromines i Montserrat Solà.

'Cantàvia'
Divendres 8 juny / 20.30h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Aportacions voluntàries
Cantata per a la gent gran, de Joan
Vives i Piti Español, interpretada
per la Coral La Perla de l'Havana.
A benefici de Càritas de Mataró.

Mamma Mia!
Dissabte 9 juny / 19h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Representació de teatre musical
a càrrec dels alumnes de l'Escola
Nou Espai de Musica i Dansa.

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, Mataró).
Dissabte 9 juny / 20h: "Línia
Vermella", grup Aula Júnior 16
anys. Diumenge 10 juny / 12.30h:
"No tenim temps!", grup El meu primer tast teatral B. 19h: "Perduts",
grup Aula Júnior 13 anys.
Dilluns 11 juny / 19h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró):
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"Som-ni d'una nit d'estiu", del Taller
d'integració teatral. Adaptació de
l'obra de W. Shakespeare.

'La bugada'
Dissabte 9 juny / 20h / Poliesportiu
Municipal Eusebi Millan (Mataró)
Representació teatral a càrrec de
les participants al taller de teatre
'Dones en acció'.

'Perspectives'
Dissabte 9 juny / 20h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 12€.
Espectacle de dansa contemporània del Jove Ballet de Catalunya.

'Els Miserables'
Dies 9, 10 i 17 juny / Db. 21h, dg.
i dl. 18h / Sala Cabanyes (La
Riera, 110. Mataró) / Platea: 18€.
Amfiteatre: 16€.
Espectacle musical basat en la novella de V. Hugo. Direcció: Joan Peran.
Direcció musical: Àngel Valverde.

'La família Reniu estiueja'
Diumenge 10 juny / 18.30h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
Obra de Santiago Vendrell, amb el
grup "Encara hi som", Casal Gent
Cran Jaume Terrades de Mataró.
14a Mostra de Teatre Amateur.
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BALLET /

TROBADA /
Dia Mundial de Teixir en Públic

'El llac dels cignes'

Diumenge 10 juny / 11h / Can Marfà
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Trobada de teixidors/es per compartir experiències i coneixements. 'Fem un Superimparable',
projecte solidari per a la investigació contra la Leucèmia.

Dijous 14 juny / 20.15h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 1618€. Teatre Principal (c. Església,
45-47. Arenys de Mar) / 15-17€.
Projecció en directe, Royal Opera
House de Londres. De Tchaikovsky.
Coreografia: Liam Scarlett.

INFANTIL //

'Ombres, llum i color'

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 8 juny / 17.30h: El conte
de la rotllana "Gireu la Tortuga", de
Susanna Isern.
Dimecres 13 juny / 17.30h: Art Time:
'Leonardo' d’Ibi Lepsky. Conte i taller de manualitats.
Dijous 14 juny / 17.30h: Els dijous
a la biblio: 'El monstre de l’armari
existeix i t’ho demostraré', d’Antoine Dole i Bruno Salamone.

Diumenge 10 juny / 12h / Ca l’Arenas Centre d’Art. Museu de Mataró
(c. Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar a partir d'una
història, pistes i un taller.

Divendres 8 juny / 18h: Club dels
Superagents lectors i Club dels
Setciències: taller d'iniciació al còmic amb Rubén Bravo.
Dimarts 12 juny / 18h: L'hora del
conte: 'Chomon, màgia, pocions i
fades'. Vuit curtmetratges de gènere
fantàstic amb narració en directe.

Biblioteca

Antoni

Comas

(C. Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 8 juny / 18h: Tallers a
la Biblio: "Fem un instrument de
música".
Dimecres 13 juny / 18h: La petita
hora del conte: 'Primeres paraules',
sessió per a infants de 0 a 4 anys,
amb música, titelles i textures.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 9 juny / 18h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Activitat familiar, lúdica i cultural
en el 1r edifici construït per Gaudí.
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'Taller de dibuix amb model'
Dissabte 9 juny / D'11 a 13h /
Taller Gravat (C. Josep Montserrat
Cuadrada, 43. Mataró) / Preu: 10€.
Sessions de dibuix al natural.

Buc de contes
Dimecres 13 juny / 17.30h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Sessió especial amb Bel Olid, escriptora i adaptadora dels contes
clàssics, col·lecció "Què em contes!".

L'Hora del conte a Cabrera
Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)

TALLERS I CURSOS //

Dimecres 13 juny / 18h / Biblioteca
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera
de Mar)
Narració del conte 'Entremaliadures.
En Patufet i el Gegant'.

VARIS /
'Sea Level Rise Room'
Diumenge 10 juny / 10 - 11.30 i 13h /
Casa Capell (Pg Orfeó Mataroní, 15
- Parc Central, Mataró) / Inscripció
prèvia: 93.758.24.40.
Escape Room familiar sobre el canvi climàtic. Activitat per a adults i
infants a partir de 12 anys.

SARDANES //
Ballada de sardanes
Dissabte 9 juny / 19.15h / Plaça
de Santa Anna (Mataró)
Ballada de sardanes a càrrec de
la Cobla Ciutat de Granollers.
Organitza: Agrupació Sardanista
Santa Anna de Mataró.

XERRADES I LLIBRES /
'Mart: instruccions d'ús'
Divendres 8 juny / 20h / Observatori
Cosmos (c. Bonaire, 25, àtic. Mataró).
Xerrada sobre l'observació de Mart
amb instrumental d'aficionat, i repàs en imatges del planeta des de
l'any 1988 fins al 2016.

'Vides dignes en cases dignes'
Divendres 8 Juny / 19h / Centre
Cívic Pla d’en Boet (c. Juan
Sebastian Elcano, 6. Mataró)
Taula rodona d'experiències d'habitatge cooperatiu i solucions d'habitatge, amb La Dinamo. Acte organitzat per XES Mataró i l’Ateneu
Cooperatiu del Maresme.

'Terratrèmol silenciós'
Dimecres 13 juny / 19.30h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Presentació del llibre d'Oriol
Bartomeus. Sobre el relleu generacional i transformació del comportament electoral a Catalunya.

Conferència: 'Regressió o progrés democràtic?'
Dimecres 13 juny / 19.30h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
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DOCUMENTAL /
'Molta merda!'
Dijous 14 juny / 19h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Documental per desmuntar els mites sobre el reciclatge i conèixer la
realitat dels residus que llancem
a la brossa. Amb Quim Masferrer.

Conferència de Joaquín Urías,
professor de Dret Constitucional.

'Mataró canta la Missa de Les
Santes al Palau de la Música'
Dijous 14 juny / 19.30h / Ca l’Arenas (c. Argentona, 64. Mataró)
Conferència de Pere González, director, i Josep Ruiz, tenor, 40 anys
després del concert.

'Hem dit no n'hi ha prou'
Dijous 14 juny / 20.30h / 20.30h /
Jardinets de la Biblioteca Pompeu
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)
Presentació del llibre i lliurament
de premis del concurs de relats
de Planeta Lletra.

'Anades d'olla'
Dijous 14 juny / 19.30h / Buc de
Llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre.

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

FESTES I FIRES //
Festes de Primavera del barri
de l'Havana
Divendres 8: 20h Casal l’Aliança,
Concert Coral La Perla de l’Havana.
Dissabte 9: 19h Escola Montserrat
Solà, "La Mare ! Quina Nit", Cia. teatre de l’AVV de l’Havana. Diumenge
10: 9h, Passejada Popular (a peu o
en bici). 10 a 14h passeig del Callao,
VIII Trobada de cotxes clàssics.

Romería rociera 2018
Del 2 al 10 de juny / Mataró
Divendres 8: 20h al Parc Forestal,
acampada de 'romeros'.
Dissabte 9: 19 i 21h al Parc Forestal,
actuacions de quadres de ball.
Diumenge 10: 8h a la pl. Andalusia,
concentració rociera i ofrena floral
a la Virgen del Rocío. 8.15h, sortida
en romeria fins al Parc Forestal.

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 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

>

Molins C. de Nicolau

Berenguer III, 82
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

EMERGÈNCIES 112

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
OFICINA DEL DEFENSOR
DEL CIUTADÀ C. de Cuba, 47

/ Tel. 93 758 24 99
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CAMINADA /

PORTES OBERTES /

XIX Trobada a Burriac

Dia Internacional dels Arxius

Diumenge 10 juny / Sortides: 8h
Font Picant i 9h Cabrera de Mar
/ Activitat gratuïta
Caminada familiar. 9:30h al Castell
de Burriac: esmorzar, premis i
foto de grup. Organitza: Natura
Maresme i Fundació Burriac.

Dissabte 9 juny / De 18 a 21h
/ Museu Arxiu Santa Maria (c.
Beata Maria, 3) i Arxiu Comarcal
del Maresme i Municipal de
Mataró (c. Palau, 32. Mataró)
Jornada de portes obertes per
conèixer els arxius de la ciutat.

12.30h al Parc Forestal, Missa rociera. 17h, Festival de Ball andalús amb
actuacions de la Casa d'Andalusia
de Mataró i A.C.A. Hermandad la
Armonía. Tot seguit, comiat de la
Virgen del Rocío.

Festes del Barri Pla d'en Boet
- El rengle 2018
Dissabte 9 juny / Pavelló Eusebi
Millán i rodalies (Mataró)
De 8 a 22h, Torneig de Bàsquet
Federació Catalunya. 10.30h,
Exhibició patinatge. 11.30h, Exhibició
Break Dance. 12.30h pista exterior,
Festa de l'Escuma. 17.30h, Crida a la
Festa amb Boetukada. Plantada de
Gegants. 18h, Cercavila de Gegants.
18.30h, Tallers per a joves. A continuació, xocolatada. 20h, teatre grup
"Dones en acció". 21.30h, Sopar
popular (10€) i ball amb l'orquestra Melao Band. 22.30h, Correfoc.
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RUTES I VISITES //
Hola Ceràmica!
Dies 8, 9 i 10 juny / Argentona
Jornades de portes obertes per
acostar la ceràmica al públic.
· Museu del Càntir (pl. de l'Església, 9): d'11 h a 14 h i de 17 h a 20h.
· Taller dels ceramistes Joan Serra
i Mia Llauder (Veïnat de Clarà, 6):
dissabte d'11 h a 14h i de 17 h a 20h.
· Escola Taller de Ceràmica d'Argentona (c. Enric Granados, 5):
diumenge d'11 h a 13:30 h.

Salve Iluro. La ciutat romana
a través dels sentits
Dissabte 9 juny / 18h / Des de
l'Ajuntament de Mataró (La Riera,
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vestigis arqueològics de l'antiga ciutat
romana d’Iluro.

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 9 juny / 18h / Ca l’Arenas (c. d’Argentona, 64, Mataró).
Visita guiada per l’arquitectura de
la Casa Arenas, la figura de l’artista
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Ruta Vila modernista d'estiueig
Diumenge 10 juny / 10.30h / Des
del Museu del Càntir (pl. de l'Església, 9. Argentona)
Ruta per l'herència del modernisme
a la vila d'Argentona i la manera
de viure en aquella època.

Ruta del mar
Diumenge 10 juny / 19h / De l'Ermita de Sant Simó al Port (Mataró)
Història marítima i naviliera, l’entorn natural de la costa, les transformacions del litoral, etc.

www.totmataro.cat/agenda
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Gent gran
ACTIVITATS //
'Drets de successions
testaments'

i

Dimarts 12 juny / 17h / Casal
Municipal Gent Gran Pla d’en Boet (c.
Juan Sebastián Elcano, 6. Mataró).
Xerrada a càrrec del sr. Guzmán
Clavel, notari.

'La Música del rei Sol. El so de
Versailles'
Dimecres 13 juny / 18h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió
Universitària. Conferència de Joan
Vives (Flautista. Compositor. Locutorredactor de Catalunya Música).

CASALS //
Associació de gent gran La
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Del 16 al 23 de juny
Gran Creuer dels Fiords (preu
1389€). - Dijous 28 juny, sortida a
Mas Corominas i Santa Pau (Olot)
(preu 43€). - Dimecres 4 juliol, sortida a Andorra (2 dies) amb espectacle del "Circ Du Soleil" (preu 139€).
• Ball dimecres 16,30h a la Sala del
Bar. • Activitats i tallers: Pintura a
l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica.
Artesania. Grup Musical.
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Casal de gent gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.

Associació Gent Gran Pla d'en
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6.

Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. • Juguem
tots: dimecres a les 16h. • Activitats
fisiques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga,
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania,
Ceràmica, Dibuix, Fotografia,
Labors, Marqueteria, Pintura,
Modisteria. • Arts Escèniques: Cant
Coral, Play-back, Teatre, Poesia.
• Cursos de formació: Tallers per
exercitar la memoria, Català i
Història de Catalunya, Literatura,
Informàtica, Coneixements de
smartphones. • Tardes de cinema
(mensual). • Sessions formatives.
• Excursions. • Servei cafeteria:
menú diari (5,70€).

Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: diumenge de 17 a 20h. • Ple
i ratlla: divendres 16:30h. Tallers i
activitats: Ball de Saló (dmt), Ball
en línia (div), Sevillanes (dill i dmc),
Taitxi (dill i dij), Sardanes (dmc),
Puntes Coixí (dmt), Informàtica
(dij), Català (dij), Labors (dill i dij)
i Taller de Memòria.

Casal de gent gran de l'Havana Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dmt i dij),
tai-txi (dill i dmc), gimnàstica passiva (dill i dmc), petanca (dill, dmc
i div), memòria (dill), pintura i dibuix (dill i dmc), ball en línia (dill),
català (dmt), informàtica (dmc),
rummikub (dmc), country (dmc),
pintura sobre roba (dij), noves
tecnologies (div), ping-pong (div),
teatre (div).

Casal de la gent gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17h. Sopar ball, segon dissabte del mes. • Cursos i activitats:
anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/gentgran
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Exposicions
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'Els mitjons Molfort's i la publicitat racional'

INAUGURACIÓ /

Can Marfà Museu Gènere de Punt
(Passatge Can Marfà, 1. Mataró)
/ Fins al 17 de juny.
Tècniques publicitàries de la marca
mataronina creada el 1927.

'El 85% de la matèria'
Sala d'exposicions Can Palauet
(c. d'en Palau, 32. Mataró) /
Inauguració: dissabte 9 de juny
a les 12h. Fins al 29 de juliol.
Projectes de 8 artistes, a partir de
la historia d’un préssec trobat al
monestir de Sant Cugat.

'Llocs i moments'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres
8, a les 19.30h. Fins a l'1 de juliol.
Obra recent de Manel Campaña.

'Pregon desig: Miquel Barceló
a Josep Palau i Fabre'

'Col·lecció Bassat. Escultures
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 14 d'octubre.
Vuit dècades d'art a través d'escultures de més de 30 artistes.

'Contradiccions'

'Josep Font Heras'

La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Inauguració: dissabte
9, a les 19.30h. Fins al 14 de juliol.
Exposició de tres generacions:
Ricard, Thierry i Ivan Jordà.

Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 10 de juny.
Obra recent de l'artista mataroní:
dibuix, colors, ploma i aquarel·la.

'Animats & Blues'
'Catifes de ciment'

Fundació Palau (c. Riera, 54.
Caldes d'Estrac) / Fins al 9 de
setembre.
Artista mallorquí Miquel Barceló.

Marga Cruz
Biblioteca Jaume Perich i Escala
(Riera de Sant Pere, 88. Premià
de Dalt) / Fins al 15 de juny.
Organitza: Associació d'Artistes
de Premià de Dalt.

'120 anys de Cóndor'
C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Fins al 24 de juny.
Repassa la història del gènere de
punt a Arenys de Mar.

Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró) / Fins al 23 de juny.
El món de la rajola hidràulica.

Centre Cívic Espai Gatassa (C.
Josep Montserrat Cuadrada, 1.
Mataró) / Fins al 15 de juny:
Recull de muntatges fotogràfics
de Mònica Campoy i Jesús Noè.

'La nevada de 1962 a Mataró'

'Zona intrusa 11. El ritual'

Foto-Cine UEC (c. Nou, 29) i
Agrupació Científico-Excursionista
(Ptge. Pou d’Avall, 1. Mataró) / Fins
al 22 de juny.
Exposició de fotografies.

M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en
Palau, 32. Mataró) / Fins al 10
de juny.
Projecte de diferents centres educatius de la ciutat.

Biblioteca Pública Antoni
Comas (C. Prat de la Riba, 110.

Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (c. Argentona,

Mataró). / Fins al 16 de juny:
• Dibuix i pintura de l’AV Les
Santes-Escorxador.
Fins al 28 de juny:
• 'Mataró Potatoes. El temps de la
patata al Maresme'.

64. Mataró). Fins a l'1 de juliol.
• Coincidències insòlites. Viladomat
i la tècnica.
• Dossier 1: Els colors del barroc
a les col·leccions del Museu de
Mataró.

'Colita, perquè sí!'

'Guinovart figuratiu'

'El silenci del traç'

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 29 de juliol:
Exposició retroespectiva de la fotògrafa catalana.

Museu Arxiu de Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al 29
de juliol.
Pintura de Josep Guinovart.

Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral,
30. Vilassar de Mar) / Fins al 17
de juny.
Obra d'Esther Viñals.
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'Entre pops i sípies amb tub
i ulleres'
Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 17 de juny.
Mostra del fons marí, del fotògraf
Juan Vidal i la biòloga Teresa Coves.

'Posem fil a l'agulla'
Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) / Fins
al 23 de desembre 2018.
El gènere de punt a Arenys de Mar
de finals del XIX a mitjan segle XX.

'Diàlegs'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona) / Fins a l'1 de juliol.
Pintura abstracte de Glòria Badosa.
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medicina interna . medicina làser
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Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
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FOTO: UNIÓ ESPORTIVA MATARÓ

Del 8 al 14 de Juny de 2018

UN FILIAL DE COPA CATALUNYA
El sènior B de l'Unió Esportiva Mataró aconsegueix l'ascens a la
màxima categoria del bàsquet català

A
C/ Estrasburg 5, Local 109B
OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H (DARRERE DELS CINEMES)
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Opinió

MINUT ZERO
Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

Bons temps per a la cistella
L'ascens del Boet indica el bon moment del bàsquet local
La notícia de l'ascens del Boet femení –l'equip amb el nom comercial complet més enrevessat que
conec, tot i que sempre cal agrair la
tasca dels patrocinadors i per tant
els citaré: Mataró Parc Dori Dori
Boet– és quelcom que transcendeix
la categoria de simple fita esportiva. Tot i que m'he de confessar bàsicament poc fanàtic del basquetbol, per poc llegits que siguem els
mataronins ens descobrirem com
una ciutat en la qual històricament l'esport de la cistella sempre
ha estat capital. I que qui torni a
les categories de més mèrit sigui
el club taronja afegeix tangibles a
interpretar. No pot sorprendre, ja
que el Boet és un club de sòlida piràmide formativa. És el club català
amb més llicències i la competència dels últims anys, a nivell de
primers equips, amb l'Esportiva
ha permès que tots dos projectes
creixin.
Si aquí prescindim de les visions
de part, que sempre tindran components caïnites, i agafem aquest

ascens com un element més de la
concatenació de bones notícies en
l'àmbit de la cistella mataronina,
hom fins i tot podria arribar a apreciar un incipient repunt. En pocs
anys hem vist derbis plens, ascensos, fitxatges, equips competitius.
Molts en fem seguidisme desvinculat. Però ens complau veure graderies plenes i "vidilla" al voltant
dels clubs.
El bàsquet mataroní, en plural,
no és exempt dels problemes manifestos que tindrà el teixit esportiu
en el futur. Amb menys natalicis,
s'haurà de treballar molt per no
perdre múscul de la base que és el
fonament imprescindible sobre el
que edificar la sostenibilitat dels
clubs i els èxits dels seus equips.
Per això, i en espera de com
metabolitza l'èxit el Boet i com
evolucionen les apostes als quatre primers equips dels dos grans
clubs locals, auguro al bàsquet mataroní uns compassos definitius en
els propers temps. De taronja o de
groc i lila. De Mataró, vaja.

El Personatge Quique Spa

Bàsquet UE Mataró "B"

Staffel

tot

Esport

Suplement coŀleccionable
d'informació esportiva
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Entrenador del filial de la UE
Mataró que ha aconseguit
l'ascens a Copa Catalunya
LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT
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BÀSQUET
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El Grup Marthe UE Mataró “B”
puja a Copa Catalunya

FINAL A 4
1A CATALANA
SEMIFINALS
www.eltotesport.com
| P. 8
Ripollet
- UEM "B" ............................. 74-78
Lluïsos - AESE .....................................76-65
3r I 4rt LLOC
AESE- Ripollet .....................................76-65
FINAL
UEM "B" - Lluïsos ............................. 48-55

La final contra els Lluïsos va ser molt intensa. | UE MATARÓ

Els nois de Quique Spa tanquen una gran temporada
amb l'ascens a la màxima categoria del bàsquet català
Després d’una gran temporada,
com a campió del grup 3 de la fase
prèvia de Primera Catalana amb 26
victòries i només 4 derrotes, el sènior B de la Unió Esportiva Mataró,
va disputar els dies 2 i 3 de juny la
final a quatre de la categoria amb
l’ascens a Copa Catalunya en joc.

Els nois de Quique Spa i Joan
Serra van enfrontar-se a semifinals al CB Ripollet “A”, i després
d’un partit molt intens i disputat,
on cap dels dos equips aconseguia
escapar-se en el marcador, al final
dels 40 minuts de joc la UEM va
aconseguir la victòria per un ajustat
74-78 i l’ascens a Copa Catalunya.
El diumenge dia 3 es va celebrar la final contra els Lluïsos de
Gràcia “A”, que a les semifinals

L'infantil masculí de l'UE Mataró
tercer de Catalunya

Els grocs celebren la tercera posició aconseguida. | UE MATARÓ

Jugaran el campionat d’Espanya a partir del diumenge a
Pontevedra
Els passats 26 i 27 de maig, l'equip
infantil masculí de la Unió Esportiva
Mataró va participar als Campionats
de Catalunya on va aconseguir la
tercera posició, només per darrere
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del FC Barcelona Lassa i el Joventut
de Badalona.
Per accedir a la final a quatre
els mataronins havien vençut el
SESE als quarts de final per 6488 a Barcelona i 96-71 a Mataró.
En les semifinals de la Final a
Quatre s'enfrontarien al Barça,

havia derrotat l’AESE "A" a la pròrroga per 76-65. Com va passar en
les dues semifinals es va poder
gaudir d’un gran nivell de joc i un
gran bàsquet. La victòria i el campionat van ser pel Lluïsos de Gràcia
que es va proclamar campió de
Catalunya imposant-se al conjunt
groc per 55-48.
Formen la plantilla de l’UE Mataró
“B”: Pau Cuixar, Conrad Varela, Joan Solà,
Sergi Puig, Jordi Juanola, Jordi Serra, Jordi Sànchez, Joan Lluch, Emili Bellot, Marc
Traver, Eduard Teixidó, Pol Cánovas i Raul
Moreno. Tots ells entrenats per Quique
Spa i Joan Serra. El delegat de l’equip és
Agustí Lorenzo.

contra qui van caure per 74-52.
Mentre que a l'altra semifinal, el
Joventut de Badalona superaria
al Sant Nicolau per un contundent
84-34.
En el partit per al tercer i quart
lloc, els de Ferran Peña van derrotar al Sant Nicolau per 79-71,
mentre que el Barça es va endur el
títol derrotant la Penya per 94-84.
Amb aquesta tercera posició,
el conjunt maresmenc ha aconseguit la classificació per als propers Campionats d'Espanya que
es disputaran a Pontevedra del 10
al 16 de juny.
Formen la plantilla: Aaron Zúñiga, Biel
Mitjà, Roger Saurina, Santiago Martín, Biel
Coma, Biel Martí, Guillem Sierra, Mateu Escamilla, Jacint Hinojosa, Gerard Fàbregas i
Víctor Camiruaga. Tots ells entrenats per
Ferran Peña i Jacob Raurell. El delegat és
Emili Bellot i el preparador físic, Adrià Tena.
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BÀSQUET

RESUMS 2017-18: BÀSQUET
UE Mataró Feimat

Diallo ha crescut molt com a jugador durant aquesta temporada. | ARXIU

L'equip es consolida en la
seva segona temporada a
Lliga EBA
El Mataró Feimat afrontava la
seva segona temporada seguida a Lliga EBA, després d'haver
aconseguit l'ascens fa dos estius,
i retornar a una categoria que li
és molt habitual. El curs passat
va aconseguir la permanència a
l'eliminatòria de permanència,
però aquesta temporada, amb
un equip més consolidat i amb

tota l'experiència guanyada ha
aconseguit assolir l'objectiu de
la salvació de forma molt més
tranquil·la, a tres jornades pel
final, finalitzant en la zona mitja
de la taula classificatòria.
La millora dels jugadors joves
també ha estat clau en el millor
rendiment de l'equip de Charly
Giralt, com és el cas d'Ike "el checo" Diallo. Un jugador molt important, i del que es va notar la seva
llarga baixa per lesió.

Els Protagonistes del Mataró Feimat
Han format part de la 1a plantilla: Ignasi Ariño, José Francisco Cabrera, Saïkou Oumar
Diallo, Xavier Espiga, Frederic Guallar, Eduard Rodríguez, David Romero, Santiago Serratacó, Jaume Solé, Ferran Tardio, Sergi Ventura i Albert Viñallonga. Tots ells entrenats
per Charly Giralt.

CLASSIFICACIÓ
Analitzem la temporada dels grocs amb
les dades estadístiques al grup C-B d'EBA:
CLASSIFICACIÓ final: Vic, 48; PardinyesLleida, 45; Igualada, 44; Valls, 43; Palma, 42;
Mollet, 41; Cornellà, 40; Olivar, 39; MATARÓ
FEIMAT, 37; JAC Sants, 36; Castellbisbal i
Andorra "B", 34; Salt, 33; i Cerdanyola, 30.
Primera volta: Vic i Pardinyes-Lleida,
24; Igualada, Valls i Palma, 22; Mollet, 21;
Olivar, MATARÓ FEIMAT i Cornellà, 19; Castellbisbal i Salt, 17; JAC Sants i Cerdanyola, 16; i Andorra "B", 15.
Segona volta:
Vic, 24; Igualada, 22; Lleida-P., Valls i Cornellà, 21; Palma, Mollet, Olivar i JAC Sants,
20; Andorra "B", 19; MATARÓ FEIMAT, 18;
Castellbisbal, 17; Salt, 16; i Cerdanyola, 14.
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Els de Charly Giralt van començar
molt forts la temporada però, poc
a poc, van anar perdent força. De
fet, com podem veure, a la segona
volta els grocs són quarts per la
cua, coincidint precisament amb
la lesió de Diallo, la dificultat de
guanyar partits fora de casa i que
la majoria dels equips de la part
baixa van millorar lluitant per la
permanència. A nivell de lliga, el
Vic sempre s'ha demostrat com
l'equip més sòlid de la competició,
dominant tant a la primera com a
la segona volta, mentre que la segona volta del Cerdanyola ha estat
la principal causa del seu descens.

PUNTS
Punts anotats: Vic 2197, Olivar 2067,
Igualada 2060, Palma 2023, Mollet 1991,
Valls 1982, Pardinyes-Lleida 1970, Cornellà
1889, Andorra "B" 1886, MATARÓ FEIMAT
1885, Castellbisbal 1807, Salt 1776, JAC
Sants 1762 i Cerdanyola 1565.
Punts encaixats: Pardinyes-Lleida 1777,
Igualada 1818, MATARÓ FEIMAT 1827, JAC
Sants 1838, Vic 1840, Cornellà 1870, Valls
1909, Cerdanyola 1941, Palma 1954, Mollet
1966, Castellbisbal 1992, Olivar 2016, Salt
2048 i Andorra "B" 2056.

Com podem veure, el conjunt mataroní ha destacat, sobretot, per la
seva gran defensa, la tercera millor
del seu grup, compensant d'aquesta
manera un atac menys espectacular, que es situava en la zona mitjabaixa de la taula classificatòria.
A la lliga també podem comprovar com les bones defenses han
estat l'argument dels clubs que
han acabat aconseguint la permanència, excepte el Cerdanyola
condemnat per les seves pobres
xifres en atac.
A la zona alta, el Vic ha aconseguit la primera posició sent el millor
atac del grup, a molta diferència del
segon classificat en aquesta faceta,
l'Olivar. En defensa, el Mataró ha
estat el 5è classificat, aconseguint
també el millor bàsquet average
de tot el grup. També cal destacar
la defensa del Pardinyes-Lleida, la
millor del grup, la clau de l'equip
per aconseguir la 2a posició.

06/06/2018 18:12

BÀSQUET

www.eltotesport.com | P. 5

RESUMS 2017-18: BÀSQUET
Mataró Parc Boet

Drakeford ha estat l'autèntic MVP de la temporada del Mataró Parc Boet. | ARXIU

S'estrenen a la categoria i se
salven amb una bona temporada i sense patiments
Després de la seva última gran
temporada a Copa Catalunya que
va permetre el seu ascens a lliga
EBA, el Mataró Parc Boet ha viscut
una estrena més que digne al grup
C-A de la categoria.
La plantilla presentava pocs
canvis en relació a la temporada
anterior, on el bloc es mantenia,

sumant-se els fitxatges d'Èric
Mañes i Faronte Drakeford per reforçar el joc interior.
Precisament el rendiment
d'aquests dos fitxatges ha estat
molt important per explicar la bona
temporada dels taronges. Sobretot
ha destacat el pivot americà, que
ha dominat la categoria amb escandaloses mitjanes de gairebé 19
punts i 9 rebots per partit.

Els Protagonistes del Mataró Parc Boet
Han format par de la 1a plantilla: Carles Canals, Jesús Corella, Faronte Drakeford, Marc
Forcada, Joaquim Franch, Marc Hermoso, Èric Mañes, Darío José Naharro, Marc Rubio,
Eduard Vàzquez i David Viñas (que només va jugar tres partits). Tots ells entrenats per
Alberto Peña.

CLASSIFICACIÓ
Anem a analitzar els d'Alberto Peña estadísticament al Grup C-A d'EBA:
La classificació final, EL MASNOU i Menorca, 45; Girona, 42 i Collblanc, 43; ARENYS,
41; Tarragona, 40; Sant Adrià, Sant Josep i
MATARÓ PARC BOET, 39; Barberà, 36; Quart
i Castelldefels, 35; Roser, 34; i Tortosa, 32.
Primera volta:
Girona i EL MASNOU, 23; ARENYS, Menorca i Sant Josep, 21; Sant Adrià, Collblanc
i MATARÓ PARC BOET, 20; Tarragona, 19;
Castelldefels, Quart i Tortosa, 18; Barberà,
16; i Roser, 15.
Segona volta:
Menorca, 24; Collblanc, 23; EL MASNOU, 22;
Tarragona, 21; ARENYS i BARBERÀ, 20; Girona, Sant Adrià i MATARÓ PARC BOET i Roser,
19; Sant Josep, 18; Quart i Castelldefels, 17;
i Tortosa, 14.
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Com l'altre equip de la ciutat, els
jugadors del Boet van començar
molt bé la temporada, estant continuament a la part alta de la classificació i arribant a somiar amb les
posicions de privilegi. Poc a poc,
però, aquest efecte inicial es va
anar diluint i al final de la primera
volta ja s'ocupava la zona mitja.
A la segona part de la competició, la dificultat d'aconseguir victòries fora de casa i, segurament,
el fet d'estar a zona mitja sense
poder arribar a aspirar a jugar el
playoff va provocar que els de Peña
acabessin la temporada sense la
brillantor de l'inici, però això sí,
amb l'objectiu del tot acomplert.

PUNTS
Punts anotats: MATARÓ PARC BOET 2030,
Collblanc 2016, Girona 1988, Sant Josep
1971, ARENYS 1967, Sant Adrià 1943, Menorca 1942, EL MASNOU 1939, Castelldefels
1934, Tortosa 1923, Quart 1853, Barberà
1838, Tarragona 1824 i Roser 1795.
Punts encaixats: Menorca 1759, EL MASNOU 1814, Tarragona 1837, ARENYS 1843,
Girona 1885, Barberà 1892, Sant Adrià 1902,
Quart 1911, Roser 1923, Collblanc 1951, Castelldefels 1971, Sant Josep 2038, MATARÓ
PARC BOET 2095 i Tortosa 2142.

En anotació, podem afirmar que
els taronges han estat un conjunt
bipolar. Mentre es convertien clarament en l'equip més anotador
de tot el grup, en defensa el resultat no era el mateix, més aviat
al contrari, sent la segona pitjor
defensa del grup. Aquesta situació
tan marcada pot explicar el perquè
d'haver acabat a mitja taula i no en
una posició més alta. Això i alguns
partits perduts, a priori, contra els
rivals més assequibles del grup.
Al grup, el que sí que veiem una
tònica de com les defenses s'han
imposat als atacs, provocant que
els clubs amb millor rendiment al
seu propi cèrcol han acaparat les
posicions més altes de tota la taula.
De fet, el Menorca ha aprofitat
aquest nivell defensiu per acabar
imposant-se a la fase final i assolir l'ascens a la lliga LEB Plata
després de derrotar el Masnou a
la final decisiva.
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POLIESPORTIU

El tercer lloc de Nacional Catalana
es decidirà a Igualada

L'Igualada va sorprendre a casa. | D.F

El CH Mataró no aprofita el
fet d'haver recuperat el factor
pista, i les visitants forcen el
tercer partit
Després d'haver guanyat a la pista
de l'Igualada en el primer partit pel
tercer lloc, les noies del CH Mataró
no van poder tancar l'eliminatòria
a la primera oportunitat de la que
disposaven, al Jaume Parera i León,
i ara han de tornar a guanyar a la
capital de l'Anoia si volen fer-se
amb aquesta tercera posició de

4
6

CH MATARÓ
IGUALADA FHCP

CH MATARÓ: Ariadna Escalas, Adriana
Chiva, Júlia Canal (1), Anna Fontdeglòria, Marta Soler, Aina Florenza (1),
Aina Lleonart (1), Judith Milla (1) i Paula
Lladó (ps).
Nacional Catalana femenina.
Després del gol inicial de l'Igualada el Mataró va empatar, però les
visitants no van trigar en avançar-se
de nou. Les locals van reaccionar per
avançar-se just abans del descans,

Albert Ramos cau a la 3a Ronda de
Roland Garros davant Del Potro

Ramos en el seu partit contra Del Potro. | EFE

El mataroní va resistir esplèndidament en els dos primers sets davant el número
5 del món
El mataroní Albert Ramos-Viñolas
va caure a la tercera ronda de
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Roland Garros davant l'argentí
Juan Martín Del Potro, el número
6 del món que, després de més
de dues hores i quart de lluita, va
guanyar en tres sets, però havent
de treballar durament, sobretot en

posant-se 3-2, però a la represa
tres gols en menys de sis minuts
de l'Igualada van deixar el partit
molt complicat pel Mataró (3-5). A
falta de deu minuts encara van escurçar la distància, però el sisè gol
visitant poc després va deixar les
locals sense capacitat de reacció.

La Federació Catalana de Patinatge, després que el Voltregà s'hagi proclamat
campió de Nacional Catalana femenina
aquest passat cap de setmana, ha publicat a la seva web que com que el Voltregà
ja té un equip a l'OK Lliga no pot pujar i
haurà de cedir o vendre la seva plaça a un
tercer abans de la data límit d'inscripció
o cedir-la a la Federació Catalana, que
l'atorgarà al primer equip que pugui per
mèrits esportius. Aquest equip seria el
tercer classificat de la categoria, i per tant
el partit del proper cap de setmana s'ha
de prendre com una final, mentre hi hagi
opcions d'ascens.

els dos primers sets per desfer la
gran resistència de l'Albert Ramos.
En el primer set l'Albert Ramos
va tenir sovint contra les cordes
al seu rival i en molts aspectes va
estar millor que l'argentí. Al final
igualtat de punts guanyats, però
per petits detalls el set va caure
del costat de Del Potro per 7-5.
Es va mantenir la mateixa tònica
a l'inici del segon set, però a poc
a poc la potència de Del Potro va
anar mostrant-se, davant un mataroní que anava cedint, i al final
es va imposar per 6-4. I en el tercer set amb Ramos ja enfonsat el
resultat va ser de 6-1.
Per arribar a la tercera ronda,
l'Albert havia hagut de superar
anteriorment el noruec Casper
Ruud, en un partit on el mataroní
va desplegar el seu millor joc, amb
un contundent 6-4, 6-2 i 6-4.
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Sin título-10 1

26/4/17 15:10

Sin título-3 2

27/9/17 9:45

Sin título-3 3

27/9/17 9:45

Sin título-4 1

31/5/17 17:37
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El femení del CN Mataró 10è lloc a
Pulpi en la 1a Divisió estatal

L'equip femení clebrany el bon paper a Pulpi. | CN MATARÓ

L'equip masculí masculí
va obtenir un 9è lloc en 2a
Divisió en súper sprint
El passat cap de setmana va haver-hi molta activitat per part dels
triatletes del CN Mataró, amb bons
resultats, destacant el 10è lloc de
l’equip femení en les dues proves
de la Lliga Nacional de 1a Divisió
disputada a Pulpi.
Segona jornada de la Lliga
Nacional de Triatló a Pulpi
Per un costat dotze components
de l'equip –6 nois i 6 noies– es van
desplaçar a Mar de Pulpi (Almeria)
per disputar la segona jornada de
la Lliga nacional de Triatló dividida
en dues competicions.
El dissabte es va disputar el

Campionat d'Espanya de Relleus
per parelles. És una competició on
cada un dels tres relleus, compost
per 2 triatletes, fa un mini triatló de
300 m de natació, 6 km de ciclisme
i 2 km de cursa a peu.
Les noies amb Claudia Luna i
Ivana Peralta en el primer relleu,
Aida Fàbrega i Judit Zaragoza en
el segon i Julia Raja i Maria Andreu
en el tercer van assolir la 10a posició entre els 15 equips de la 1a
Divisió femenina estatal amb un
temps de 1:16:47.
En nois les parelles van estar
formades per Dani Gonzàlez/Jordi
Fernàndez, Oriol Gili/Ivan Roca i
Oriol Bruguera/Jose Luis Cano.
Van aconseguir l’onzena posició
en la 2a Divisió masculina amb un

temps de 1:08:46.
El diumenge es va disputar el
Campionat d'Espanya súper esprint amb dues semifinals de 40
corredors cada una, en què es classificaven els 25 primers de cada
semifinal per anar a la gran final
amb els 50 millors triatletes. Les
distàncies també eren de 300m,
6 km i 2 km.
De les sis components femenines
es van classificar per a la gran final
Clàudia Luna i Júlia Raja. Després
de la semifinal i final es van sumar
els punts i es va aconseguir també la 10 posició per equips en la 1a
Divisió femenina.
En nois van aconseguir passar a
la gran final Dani Gonzàlez i Oriol
Gili. I l’equip masculí va aconseguir
la 9a posició entre els 15 equips de
la 2a divisió masculina.
Trirelay de Pineda
Tambe el diumenge es va disputar
la IV edició del Trirelay de Pineda,
prova per relleus puntuable per la
Lliga Catalana de triatló.
En noies es va assolir la 4a posició amb Jessica Brillas, Joana
Martínez i Mayalen Noriega i en
nois el 7è amb Alvaro Rance, Carlos
López i Lluís López.
També hi havia una prova open
en la qual l’equip femení (Núria
Bruguera, Marta Mirón, Viky Roura)
va assolir la 3a i dos equips masculins que van acabar el 4t (Quim
Nicolau, Marcel Aragonés i Adria
Parra) i el setè (Sergio Feliz,
Alejandro de Larrechea i Alejandro
Molina).

L'equip masculí del CNM que va participar a Pulpi (esquerra), i els participants a la Trirelay de Pineda. | CN MATARÓ
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HANDBOL

Els equips del Joventut Mataró es
queden fora de la Copa Catalana
25 JOVENTUT MATARÓ
24 LA ROCA
JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i
Basory Tandian porters; Manel Núñez,
Bernat Muñoz, Oriol Prat, Oriol Vaqué,
Dani Aguilera, Eric Zambrano, Bernat
Bonamusa, Jaume Pujol, Berenguer
Chiva, Jan Bonamusa i Sergi Fuster.
Victòria insuficient. | D.FERRER

El sènior masculí va guanyar
però per marge insuficient
i el femení va perdre per la
mínima
Els equips sèniors del Joventut
Handbol Mataró tenien la possibilitat de continuar lluitant per la
Copa Catalana, però en el passat
cap de setmana van veure com
s'esfumaven les seves possibilitats.
El sènior masculí guanya...
però per marge insuficient
El divendres el sènior masculí, encara a la fase de grups, va derrotar
un rival molt complicat com és el
BM La Roca però ho va fer per un
marge massa curt per obtenir la
classificació.
L'equip de Jordi Fernàndez necessitava guanyar de tres gols o
més per poder assolir la classificació de forma segura per als quarts
de final quedant primer de grup.
Al principi, mentre s'ajustaven
defenses, es van intercanviar gols
però gràcies a la defensa i una porteria entonada es va anar obrint
un marge cada cop més important
que va arribar fins als 7 gols i possessió. Al final, un parell d'errades
en atac va fixar el 14-8 amb què es
va arribar a la mitja part.
A la represa la Roca, tot i que
venia amb baixes, va sortir per totes i l'equip local es va quedar al
vestidor... molts errors i pèrdues
en atac i poca contundència defensiva contra una primera línia
roquerola molt endollada amb un
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parcial molt important que va arribar a posar els mataronins fins a
3 gols per sota. Quan el Joventut
va reaccionar ja al minut 20 de la
segona ja va ser tard, tot i arribar
a guanyar el partit.
Quedava una esperança per
continuar endavant i era que el
Montcada guanyés a Sant Cugat el
diumenge, i l'equip groc-i-negre es
pogués classificar com un dels dos
millors segons. Però el Sant Cugat
es va imposar per 28-27, i s'afegeix
a Sesrovires, La Roca, OAR Gràcia,
Granollers B, Sabadell, Banyoles i
Bordils en els quarts de final.
El femení cau a quarts de final
contra el Sant Joan Despí
L'equip femení semblava que ho
podia tenir millor, ja que s'enfrontava en els quarts de final contra el
Sant Joan Despí, un equip al qual
havia derrotat en els dos partits de
lliga, i a més, en ser cap de sèrie
jugava l'eliminatòria a partit únic
aquí a Mataró.
Però en aquesta ocasió l'equip
del Baix Llobregat va ser molt superior a la primera part davant un
Joventut, que no va entrar en el
partit fins a la segona part. Però
ja ho feia amb 7 gols de desavantatge, ja que el descans s'hi va arribar amb un marcador de 10-17.
Les noies de l'equip local ho van
intentar en una gran segona part,
amb gran defensa, i van arribar a
tenir pilota per empatar, però el
marcador va acabar en un 24-25
desfavorable, que permet l'equip

Derrota per la mínima. | D.FERRER

santjoanenc jugar la Final a Quatre
junt amb La Roca, Amposta i Sant
Quirze. Llàstima perquè haver pogut jugar aquesta final hagués estat
un bon final a una gran temporada
del femení del Joventut.

24 JOVENTUT MATARÓ
25 SANT JOAN DESPÍ
JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez,
Laia Argelich, Marta Espejo porteres;
Ona Muñoz (4), Sara Ruiz (3), Isa
Latorre (1), Zara Verdugo (2), Ivet
Rodríguez, Sandra Fargas (5), Clara Poo
(5), Marina Seda (2), Irene Hernàndez i
Saray Romero (2).

58 medalles per al
taekwondo local
Aquest cap de setmana es va disputar el Campionat de Catalunya
de Promoció Poomsae infantil-adult
i el d'ELIT Poomsae infantil-adult
amb presència dels clubs mataronins del Tonbal, el Marathon Gym i
el Hwarang. L'èxit va ser més que
evident amb un total de 58 medalles. El Tonbal en va aconseguir
23 (5 ors, 7 plates i 9 bronzes), el
Marathon Gym en va sumar 21 (14
ors, 4 plates i 5 bronzes), mentre
que el Hwarang en va sumar 14 (4
ors, 4 plates i 6 bronzes).
Tonbal: Pepe Iglesias (Elit), Gema Ezquerro,
Julen Borrego, Jan Sànchez i Diego Garcia.
Marathon: Jan Saldaña, Irina Ivankova, Nayara Callejón, Valeria Megias, Blanca, Bernat
Sanchez, Martina Balboa, Nisrine Azzouz,
Kiara Castaño, Lucia Martinez, Andrea Tanczos i Daniel Rueda.
Hwarang: Maria Navarro (2), Elsa Pulido i
Alba Mancha.
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RESUMS 2017-18: HANDBOL
Joventut Handbol Mataró

Els Protagonistes del Joventut Handbol Mataró 2017-18
Han format la plantilla: Quico Sola i Julian Felenbok porters; Jaume Pujol (113 gols),
Bernat Muñoz (98), Oriol Vaqué (96), Oriol Prat (90), Manel Nuñez (86), Bernat Bonamusa
(66), Jan Bonamusa (60), Berenguer Chiva (54), Dani Aguilera (53), Sergi Fuster (25),
Rubén Tardío (16), Eric Zambrano (14) i Lluís Plaza (3). També han tingut intervencions
esporàdiques jugadores del segon equip i del juvenil: el porter Bassory Tandian, Pau
López, Max Ansón, Pol Barragán, Martí Cantallops i Pol Colomer.
El Joventut Handbol Mataró
acaba en un bon vuitè lloc a
1a Estatal
L’equip masculí del Joventut Mataró
afrontava la seva 12a temporada,
i 9a consecutiva, a la 1a categoria
estatal amb dubtes. Amb renovació
a la plantilla, amb baixes importants
i amb nou entrenador a la banqueta.
Però de la mà de Jordi Fernàndez,
que la temporada anterior havia
portat l’equip femení a Plata, s’ha
fet una bona campanya, acabant en

CLASSIFICACIONS
La Classificació final: Sant Martí Adrianenc 53, Sesrovires 53, Sant Quirze 53, La
Roca 40, Granollers B 39, OAR Gràcia 32,
Sarrià 31, JOVENTUT MATARÓ 31; Montcada 28, Sant Cugat 24, Sant Joan Despí 23,
Esplugues 19, Sant Vicenç 18, Palautordera
16, Sant Esteve Palaut. 12, Bordils B 8.
Primera volta: Sant Quirze 28, Sant Martí Adrianenc 28, Sesrovires 27, La Roca
24, Granollers B 19, Sarrià 17, JOVENTUT
MATARÓ 14; Sant Cugat 14, OAR Gràcia 13…
Segona volta: Sesrovires 26, Sant Martí
Adrianenc 25, Sant Quirze 25, Granollers B
20, OAR Gràcia 19, JOVENTUT MATARÓ 17; La
Roca 16, Montcada 16, Sarrià 14, Sant Joan
Despí 13…
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8è lloc i millorant sensiblement la
puntuació de la temporada passada
(31 punts, pels 21 de la temporada
passada), i salvant la categoria,
que era l’objectiu de la temporada,
7 jornades abans d’acabar la lliga.
El campionat ha estat vibrant pel
que fa a la disputa del títol, que ha
estat per al Sant Martí Adrianenc,
que després a les fases d’ascens
ha aconseguit l’ascens a Divisió
Plata Estatal.
L’equip groc-i-negre ha estat millor
a la 2a volta, amb un 6è lloc parcial
i amb resultats destacats com el
triomf davant La Roca o l’empat
contra el campió.
Camp propi: Sant Martí Adrianenc 28,
Sant Quirze 26, Sesrovires 25, Granollers
B 21, La Roca 20, OAR Gràcia 20, JOVENTUT
MATARÓ 18; Sarrià 18, Sant Cugat 17, Montcada 14…
Camp contrari: Sesrovires 28, Sant Quirze 27; Sant Martí Adrianenc 25, La Roca 20,
Granollers B 18, Montcada 14, JOVENTUT
MATARÓ 13; Sarrià 13, OAR Gràcia 12, S.
Joan Despí 12…

El campió ha estat el més fort a
casa i el subcampió el més fort

a fora, cedint tant un com l’altre
només en un partit. El Joventut ha
recuperat a fora un punt més dels
que ha perdut a casa i està en 7è
lloc en les dues facetes.

GOLS
Gols marcats: Sant Quirze 965, Sant Martí Adrianenc 945, La Roca 853, Sarrià 836,
Sesrovires 834, Granollers B 832, Sant Cugat 813, Montcada 804, Palautordera 800…
12è JOVENTUT MATARÓ 774…
Gols encaixats: Sesrovires 665, Sant
Martí Adrianenc 765, Sant Quirze 765, La
Roca 773, Granollers B 780, Sarrià 788, Esplugues 787, JOVENTUT MATARÓ 789; OAR
Gràcia 814, Sant Joan Despí 816…

L’equip mataroní ha destacat més
pel treball defensiu, amb una mitjana de gols encaixats (26,3) ben
propera a la del campió, que és el
2n menys golejat (25,5). En canvi
està en el 12è lloc pels gols marcats.

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

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

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

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

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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ATLETISME

Profitós cap de setmana atlètic
amb set títols catalans de base

Doblet laietanenc en salt amb perxa sub18. | FACEBOOK CALATLETISME

A més Raquel Gonzàlez,
Aina Rabadan i Biel Tenias
van competir a escala
internacional
El passat cap de setmana es van
disputar a l’Estadi Joan Serrahima
de Barcelona els Campionats de
Catalunya d’atletisme en les categories sub-18, sub-20 i sub-23,
antics juvenils, júniors i promesa.
I la collita de medalles per parts
dels atletes dels clubs mataronins
i també d’atletes mataronins que
competeixen en clubs de fora, va
ser espectacular, aconseguint 18
medalles, entre les quals hi ha 7
títols de campions de Catalunya. I
encara hi havia atletes com Aina
Rabadan i Biel Tenias que estaven
competint amb la selecció espanyola i que haurien pogut fer créixer
la quantitat de podis. Va destacar
poderosament l’actuació del CA
Laietània amb 14 medalles, de les
quals 10 foren en l’apartat femení.
Quatre títols en sub18 per al
Laietània
En sub18 va destacar l’actuació
laietanenca. Amb dos títols de

Marina Martínez en acció. | CAL
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campiona per a Marina Martínez,
que va aconseguir dues medalles
d’or en 800 metres (2:14.10) i 1500
metres (4:50.75).
Un altre títol va ser per a Rosa
Maria Buscà, que va quedar campiona en triple (11.91 m), una marca
que fins i tot li hauria reportat el
títol en la categoria superior, a part
de pujar també al podi en llargada (5.51 m) per recollir el bronze.
I un quart va ser per a Helena
Torres en salt en perxa, acompanyada en el podi per Laia Tomàs (foto
de dalt), que es va fer amb la plata
amb la mateixa marca de 3.30 m.
També van pujar al podi Hannah
Ruiz 2a en 3000 m amb 10:58.31
i David Vallès 3r en triple amb
13.23 m.

Rosa Maria Buscà en triple. | CAL

Adriana de Haro i Laia Boixet
van quedar 6a i 8a amb 2.95 m,
Guillermo Barrachina fou 9è també en perxa (3,45 m) i Inés Kajtih
va quedar 9a en 1500 m (5:09.84).
Per completar una gran actuació
conjunta del CA Laietània que va situar el club en la 5a plaça per clubs.
Per part del GA Lluïsos cal ressaltar l’actuació de Sergi Adalid

(Lluïsos) que va guanyar la plata en
400 m tanques amb 55.57. Jaume
Larroy (Lluïsos) va ser 12è en 1500
m amb 4:26.19.

Adalid i Rey amb les plates. | GALLUISOS

Només un títol, però també
un gran rècord en sub20
En la categoria intermèdia, només
un títol, també per al Laietània.
Va ser per a Maria Dièbana Badji
que es va imposar en triple salt
amb 11.58 m.
Martina Ballesteros, una altra assídua als podis, va quedar segona
en 100 metres llisos amb 12.36. En
200 m es va quedar també prop
del podi en quedar 4a amb 25.46.
Andrea Martínez va ser finalista quedant 8a en 100 m tanques
(16.43) i 7a en pes (8.54).
Gran èxit també per a Pau Rey
(GA Lluïsos) que va guanyar la plata
en 400 m tanques, amb un temps
de 55.35 que és rècord absolut del
seu club i rècord de Mataró sub20.
Ousama Blal va entrar en final amb
59.66, però no la va poder córrer.
Per part lluïsenca també va pujar al podi Juan Sànchez que fou
tercer en javelina amb 46.13 m.
Dan Vivas va quedar 5è en 3000
m obstacles amb 10:05:50 i Aleix
Aznar 10è en 800 m amb 2:00.74.
Sara Dorda i Marc Alique, de
l’AA Catalunya, guanyadors en
sub23
En la categoria sub23, dos atletes
mataronins que competeixen per
l’AA Catalunya es van fer amb la medalla d’or. Van ser Sara Dorda que
va guanyar en 400 m amb 55.83, i
Marc Alique que es va emportar el
títol en javelina amb 58.84.
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Per part del CA Laietània, que
acabaria 7è per clubs, van pujar
al podi Irene Betriu 3a en 800 m
(2:18.20) i el decatleta Martí Varela
que va quedar 2n en pes (10.82), i
3r en perxa (4.00 m.) i disc (31.24).
Van fregar el podi Unai Martínez
(CAL) 4t en 400 m amb una gran
marca de 49.99, Marc Garcia 4t
en triple (12.89) i 5è en llargada
(6.67) i Anna Costa també 4a en
5000 m (18:48.36).
Aina Rabadan i Biel Tenias
guanyen la Copa Ibèrica sub18
amb la selecció espanyola
La selecció espanyola va guanyar
a la selecció de portuguesa en la
Copa Ibèrica “Go Fit” Sub18, que va
tenir lloc el dissabte dia 2 de juny
de 2018, a Abrantes (Portugal).
Aina Rabadan Coll, atleta mataronina del FC Barcelona, i Biel Tenias

www.eltotesport.com | P. 11
Tenas, del Centre Atlètic Laietània,
van ser seleccionats per primera vegada amb l’equip espanyol i també
es van estrenar en una competició
de nivell internacional. En aquesta
competició cada país portava els 2
millors atletes sub18 de cada prova.
L’Aina es va imposar en la prova
d’alçada saltant 1.69 i Biel Tenias
va aconseguir la segona posició en
salt amb perxa amb un salt de 4.70.

Rabassa 7è a
l'Open d'Aigües
Obertes a França

Raquel Gonzàlez 4a a A Coruña
La marxadora mataronina Raquel
Gonzàlez va participar el passat dissabte al prestigiós Gran

Anna Serra (CG Mataró) vuitena al Mundial
d’Aerodance disputat a Portugal

Anna Serra al mig de les ajupides. | CG MATARÓ

Anna Serra, la gimnasta del Club
Gimnàstic Mataró, va estar durant
tota la setmana passada participant
al Campionat del Món de gimnàstica aeròbica que es va celebrar a
Guimaraes (Portugal).
Va formar part de la selecció
espanyola i va participar en les
modalitats Trio, Grup i Aerodance,
gràcies a la seva magnífica actuació en els campionats d'Espanya
disputats fa dues setmanes, on
va obtenir dos títols (grup i trio)
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Premi Internacional Cantones de
A Coruña, prova inclosa dins del
Challenge Mundial de Marxa, i que
arribava a la seva 32a edició.
Raquel Gonzàlez va quedar en
quart lloc amb un temps de 1:30:15,
en prova guanyada per la xinesa Quiyang Shenjie amb 1:26:28,
per davant de l’espanyola Júlia
Takacs (1:27:58) i la portuguesa
Ana Cabechina (1:29:41).

i dos subcampionats (aerodance
i individual).
En aquest mundial la seva millor
classificació va ser en la modalitat
d'aerodance, en un conjunt de sis
noies i dos nois, i on es van classificar en 8è lloc.
En la modalitat de grup (amb
quatre noies més) van quedar en
el 10è lloc del món i es van classificar per als Jocs Europeus del
2019, ja que van ser el 6è grup
entre els europeus.

El passat cap de setmana a la localitat francesa de Gravelines, es
va disputar el campionat de França
Open d'Aigües Obertes amb un gran
èxit per a Roger Rabassa, el nedador del Torrot- CN Mataró que en
la prova de 25 km, que es va nedar
el diumenge, va entrar en una fantàstica 7a plaça aturant el crono en
5:16:57. Grandíssima actuació d'en
Roger, que en aquesta prova tan
llarga i dura de més de cinc hores
de durada, va saber mantenir-se
en el grup capdavanter i no perdre
pistonada cada cop que la cursa
s'estirava. Amb aquesta gran actuació en Roger es consolida com
un nedador important d'aquesta
especialitat.
El divendres, dos nedadors més del
centre, Guillem Pujol i Roger Coma,
van competir amb la selecció estatal, nedant la prova de 10 km. En
Guillem va acabar 36è, amb 1:46.54 i
en Roger Coma va acabar 45è, amb
1:47.56, d'un total de 106 arribats.
L'entrenador del Centre, en Sergi
Garcia, va formar part de l'equip
tècnic de la federació espanyola.
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FUTBOL

El juvenil del CE Mataró arriba fins
a la semifinal de la Copa

Futbol - Es disputa la
Gress Football Cup
Aquest cap de setmana, dissabte 9
i diumenge 10, l'AEiLL Cerdanyola
organitza, al Municipal del Camí del
Mig, un torneig per a nens nascuts
l'any 2010, comptant amb la participació de 16 equips. D'aquesta
manera, 10 dels millors equips en
l'àmbit autonòmic i estatal seran
cap de sèrie i donaran prestigi al
nostre torneig. Els altres 6 equips
han sortit d'una fase prèvia que es
va jugar en Setmana Santa amb els
millors clubs en categoria prebenjamí de Catalunya.

El juvenil del Mataró el dia que va passar a les semis. | CEDIDA

Els mataronins van caure a
semis davant la Damm B
L’equip juvenil del CE Mataró després del seu ascens a Lliga Nacional
va entrar a disputar la Copa, oficialment Campionat de Catalunya. I
en l’eliminatòria de quarts de final,
disputada a partit únic al camp del
Girona, el passat dia 27 de maig,
l’equip que dirigeix Raul Monroy va
donar la gran sorpresa guanyant
per 1-2 a un equip que ha quedat
en quart lloc de la Divisió d’Honor.
En les semifinals que es van disputar al Municipal del Centenari,
el passat diumenge amb un gran
ambient a les grades, l’equip groc-inegre no va poder davant la Damm
B, equip que acaba de pujar a la
Divisió d’Honor d’on ha baixat la
Damm A.
Durant tota la primera part el
matx es va jugar de tu a tu i Aitor
Vàzquez va igualar el gol inicial de
l’equip barceloní. Però en el darrer
minut els visitants van marcar l’1-2
i només començar la segona part
van fer el tercer. En el tram final
la Damm va marcar dos gols més
per exagerar molt el resultat final
pels mèrits fets pels dos equips.
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Futbol - Victòria del
femení de la UD Molinos
El passat diumenge l’equip femení de la UD Molinos va guanyar al
camp de l’Unificació Bellvitge per
0-2 en el penúltim partit del campionat de lliga de 2a Divisió Catalana.
El CE Mataró, ja campió, va guanyar
el seu partit per 3-0 per retirada del
Santvicentí. El CE Mataró és líder i
campió amb 71 punts i el Molinos
és segon amb 65 punts i acabarà
amb el subcampionat.

Dissabte 9 de juny es jugaran la fase de
grups i els quarts de final. Diumenge tots
els equips jugaran dos partits més per
resoldre la classificació final.

Futbol - L’Argentona veu suspès el partit
d’anada de la promoció a 1a Catalana
El diumenge s’havia de jugar el partit d’anada de la promoció d’ascens a 1a Catalana en terres gironines, al camp del Bescanó, però es
va suspendre per la pluja. Aquest diumenge dia 10 a les 18 hores s'ha
de jugar el partit de tornada al Municipal argentoní. En el moment
d’escriure no sabem si entre setmana s’haurà jugat el partit d’anada.

L'Argentona saludant a l'afició que els va acompanyar a Bescanó. | @PARLEMDESPORTS
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Golfes: sessions a partir de les 00.00
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Jurassic World: el reino caído
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quantes pel·lícules conformen la
saga Jurassic?

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

Peiró42 a Barcelona
Es veurà al Barcelona Creative Commons Film Festival
Peiró42, el documental dirigit
pel mataroní Eloi Aymerich, es
podrà veure al Barcelona Creative
Commons Film Festival el diumenge 10 de juny. Serà a les 17.30h de la
tarda a l’auditori del MACBA amb
accés lliure fins a completar l’aforament. Després de la projecció
tindrà lloc un col·loqui amb el director del film per parlar d’aquest
migmetratge documental centrat
en l’anarcosindicalista i cooperativista Joan Peiró.

L’argument
Un home condemnat a mort rep
la proposta de salvar la vida si renuncia a les seves idees i s’uneix a
l’enemic, però ho rebutja i és assassinat. Peiró42 és un documental
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que a partir d’escenes de ficció,
entrevistes, imatges d’arxiu i la
recuperació de fonts documentals
originals, s’exposen en primera
persona els valors de l’anarcosindicalisme, el cooperativisme i
la República.
Es tracta d’una producció del
2017 de la productora mataronina Clack Audiovisual amb una
durada de 30 minuts. Amb motiu
dels 75 anys de l’afusellament de
l’anarcosindicalista i cooperativista Joan Peiró (Barcelona, 1887,
Paterna, 1942) es va crear aquesta
proposta audiovisual sobre la memòria històrica i els valors d’un
dels mataronins més destacats
del segle XX, el qual va ser afusellat pels seus principis.

Resposta del núm. 1822
"El jardinero fiel"
Guanyadors:
• Laia Vilà Calbo
• Albert Alumà Carreras

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO
Una erupció volcànica amenaça als
dinosaures de l'illa Nublar, on les criatures han vagat lliurement durant anys
després de la desaparició del parc temàtic 'Jurassic World'.
Direcció: J.A. Bayona
Intèrprets: Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, James Cromwell,
128min

MARGERITE DURAS:
PARÍS 1944

Duras troba dos vells quaderns que li
recorden el passat. Situada a França durant l'ocupació nazi, la jove escriptora va
participar en la resistència amb el seu
marit fins que la Gestapo se'l va endur.
Direcció: Emmanuel Finkiel
Intèrprets: Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay
127min

Les estrenes

NORMANDÍA AL DESNUDO

Uns ramaders de Normandia, s'han vist
afectats per la crisi agrícola. El seu alcalde intenta salvar el poble quan arriba
un famós fotògraf especialitzat en fotos
nues en massa. Així, veu l'oportunitat de
cridar l'atenció.
Direcció: Philippe Le Guay
Intèrprets: Toby Jones, Vincent Regan,
François Cluzet
105min

MCQUEEN
El film és un documental biogràfic que
repassa la vida d'Alexander McQueen,
una revelació íntima del món propi del
protagonista i dels que el van envoltar.
Mcqueen va ser un dissenyador de moda
anglès que va trencar esquemes.
Direcció: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui
Intèrprets: Documental, Alexander
McQueen
102min

SALYUT-7: HÉROES EN
EL ESPACIO
Basada en fets reals, la pel·lícula narra
la història de la recuperació de l'estació
espacial Salyut-7, la qual va ser impulsada per dos cosmonautes russos l'any
1985.
Direcció: Klim Shipenko
Intèrprets: Lyubov Novikova, Ilya Andryukov, Pavel Derevyanko
119min

EN TIEMPOS DE LUZ
MENGUANTE
A la part oriental de Berlín l'any 1989
en Wilhelm Powileit compleix 90 anys.
Exiliat durant el nazisme i militant del
comunisme, rep un homenatge mentre
el règim comunista s'està ensorrant.
Direcció: Matti Geschonneck
Intèrprets: Bruno Ganz, Alexander Fehling, Sylvester Groth
100min

La cartellera dels "cines" sempre a un
clic a www.totmataro.cat/cinema
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La desena Marxa de l’Or contra
l’exclusió social
10 o 15 quilòmetres de recorregut en aquesta iniciativa de la Creu Roja que destinarà
els diners a fer un Casalet per als infants en risc d’exclusió social
Solidaritat: Redacció

Cobrir les necessitats dels nens
i nenes en risc d’exclusió social és
l’objectiu de la Marxa de l’Or, un
esdeveniment amb finalitats benèfiques organitzat per la Creu Roja a
Mataró-Sant Andreu de Llavaneres.
La caminada serà aquest diumenge 10 de juny a les 8h del matí i
sortirà de la seu de la Creu Roja a
Mataró. Amb dos recorreguts, un
de 10 quilòmetres i l’altre de 15,
els participants podran participar
d’una caminada a l’aire lliure amb
finalitats benèfiques. Les inscripcions es poden fer fins al mateix
dia de la caminada a un preu de 10

euros. La recaptació es destinarà
aquest any de nou al projecte del
Casalet, orientat a infants de famílies en situació d’exclusió social.
Aquest és el desè any que s’organitza aquesta Marxa Solidària
per garantir als infants del municipi en situació de vulnerabilitat la
cobertura de les seves necessitats
bàsiques, un dels eixos prioritaris
de l’entitat.

Pobresa i vulnerabilitat
Si la Creu Roja va apostar per crear
'el Casalet' va ser perquè van detectar que la disminució d’ingressos de
les famílies provocava mancances
alimentàries en els infants. Això és

perquè les famílies no es podien
permetre comprar aliments frescos i pels mals hàbits alimentaris.
Per combatre això i les situacions
diverses de vulnerabilitat i pobresa,
el Casalet ajuda a cobrir necessitats
alimentàries bàsiques dels infants,
fomenta els hàbits saludables i treballa els aspectes que contribueixen en el bon desenvolupament
personal dels infants.

2
Hi ha dos recorreguts,
de distàncies diferents

Inscripcions
fins diumenge
Les inscripcions es poden
fer a l’oficina de la Creu
Roja a Mataró, al carrer
Energia, 11 o el mateix dia
de la marxa.
El preu de la inscripció
és de 10 euros i inclou
samarreta, botifarra i un
obsequi.

Tot ciutat moute 1 marxa de l'or.indd 1
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Ciutat

Una millor entrada al barri
de Cerdanyola

Ciutadans vol
neutralitat en els
espais públics

PUMSA finalitza les obres de l’àmbit del Sorrall però
queda pendent, encara, el desenvolupament del sector

No volen símbols en el
mobiliari públic

PUMSA ha finalitzat recentment
la segona fase de les obres d’urbanització del sector del Sorrall, una
millora per a l’entrada de la ciutat
que es troba al barri de Cerdanyola.
Les obres s’emmarquen en el planejament urbanístic de l’àmbit del
Sorrall, definit per l’Ajuntament i
aprovat per la Generalitat de manera definitiva l'any 2015.
Amb la nova ordenació, l’entrada de Mataró des d’Argentona i el
Vallès Oriental millorarà. Cal destacar, a més, que les obres preservaran els espais lliures de la zona
de garrofers i pinedes pròxima al
turó de Cerdanyola i dotaran el
barri de Cerdanyola amb una nova
zona d’usos terciaris i comercials.

Els canvis
PUMSA ha urbanitzat la primera
de les calçades del nou vial entre
l’inici del terme municipal i la rotonda on conflueixen l’avinguda de
Josep Puig i Cadafalch i les rondes

de Bellavista i de Josep Tarradellas;
una nova rotonda d’enllaç amb la
carretera d’Argentona, i una de
les calçades del vial de connexió
amb el giratori que va construir la
Generalitat a l’altura de la C-60 en
el marc de la millora dels accessos
a l’autopista C-32.

Desenvolupament pendent
El desenvolupament del projecte
s’ha realitzat per fases i PUMSA
ja ha acabat amb la fase 1a i 2a.
Queden pendent la fase 1b i 2b,
les quals corresponen al desenvolupament del sector.
El cost de l’obra de la fase 1a
ha estat de gairebé 600.000 euros
amb IVA inclòs, i s’ha finançat en
gran part amb una subvenció de
470.000 euros de la Diputació de
Barcelona, en el marc del Pla Xarxa
de Governs Locals 2012-2015. A la
fase 2a, el pressupost ha estat de
gairebé 200.000 euros amb IVA
inclòs | Redacció

Perspectiva de la nova entrada del Sorrall

Tot ciutat sorrall + ciutadans.indd 2

Paqui Cruz

Juan Carlos Ferrando, de Cs

D.Ferrer

El Grup Municipal de Ciutadans
(Cs) a l’Ajuntament ha presentat
una moció, per instar a les institucions i administracions públiques del municipi a mantenir la
neutralitat política. Consideren
que sense neutralitat en les seves actuacions, no podrà haver-hi
bona convivència entre el conjunt
de la ciutadania. El portaveu de
Cs, Juan Carlos Ferrando, considera que alguns sectors afins a
l’independentisme s’han apropiat
d’espais públics i comenta que cal
evitar que aquests s’ocupin amb
símbols partidistes.
A la moció demanen que l’Ajuntament retiri o faci retirar qualsevol
pancarta o símbol partidista garantint que complirà la normativa legal vigent sobre la neutralitat
ideològica dels edificis públics,
espais públics i mobiliari urbà del
municipi. Consideren que s’han
d’evitar aquests comportaments
incívics que poden comportar desperfectes en els espais públics i el
mobiliari urbà, provocant un cost
econòmic de reparació. | Red
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S'acaba la campanya de la declaració de renda
El 2 de juliol és l’últim dia per fer la declaració de la
renda i tot i que l’Agència Tributària fa molts esforços
cada any per posar-nos-ho fàcil, sigui a través d’una
aplicació o sigui per la web, posant a disposició dels
contribuents un esborrany prèviament omplert, el
que estan denunciant gestors especialitzats és que
cada vegada hi ha més esborranys que contenen
errades. En conseqüència, els contribuents corren
el risc d’aprovar aquest esborrany i presentar una
declaració amb errades que, si deriven en una sanció,
hauran d’assumir ells mateixos. És per aquest motiu
que per estar tranquils i per un preu molt assequible
molts contribuents acudeixen a gestors especialitzats per garantir que la seva declaració estarà ben
feta i que, si conté alguna errada, serà el gestor qui
assumirà les despeses de les possibles sancions.
En aquest sentit cal recordar quins són els criteris
que determinen qui està obligat a fer la declaració
de la renda. Per la campanya de la renda del 2017 els
contribuents que hagin obtingut rendes superiors a
les quanties següents:
- Rendiments del treball que superin els 22.000 euros amb caràcter general o qui hagi percebut 12.000
euros de més d’un pagador.
- Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de comptes, dipòsits o
valors) i guanys patrimonials (de fons d’inversió o
premis) superiors a 1.600 euros.
- Quan la suma de les rendes immobiliàries imputades
(per ser titular de béns immobles excepte l’habitatge

habitual), els rendiments no subjectes a retenció
derivats de Lletres del Tresor i les subvencions per
l’adquisició d’habitatge de protecció oficial o preu
taxat superin els 1.000 euros anuals.
- Els contribuents titulars d’activitats econòmiques
quan els seus rendiments íntegres juntament amb
els del treball i del capital i dels guanys patrimonials
sigui superior als 1.000 euros anuals.
- Contribuents que hagin obtingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte quan
l’import total o conjuntament amb els rendiments
del treball, del capital o d’activitats econòmiques
superi els 1.000 euros anuals.
- Contribuents titulars d’immobles llogats (pisos,
locals, places de garatge) quan els rendiments totals
d’aquests o conjuntament amb els rendiments del
treball, del capital mobiliari, d’activitats econòmiques
i guanys patrimonials excedeixi de 1000 euros anuals.
També hauran de presentar la declaració els contribuents que amb independència de la quantia i
naturalesa o font de les rendes, tinguin dret a aplicar el règim transitori de la deducció per inversió
en habitatge habitual, la deducció per doble imposició internacional o hagin realitzat aportacions a
patrimonis protegits de persones amb discapacitat,
plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans
de previsió social d’empresa, assegurances de dependència i mútues de previsió social. Qui hagi de
sol·licitar la devolució de renda que li pugui correspondre, també, haurà de fer la declaració.

Contingut patrocinat per:
Camí Ral, 336 · Mataró
T. 937 961 031 / 663 787 840
www.luis.cat
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AMB EMPENTA
Compte enrere pel Semproniana Market
El gran mercat estival del Maresme reunirà 80 expositors i 15 food trucks
durant tres dies al Parc Central de Mataró
Emprenedoria: Cugat Comas

Mataró tindrà el seu Palo Alto
o el seu White Summer. La moda
dels mercats a l'aire lliure aterra
a la ciutat amb totes les ganes del
món de la mà de l'equip que ha fet
possible el Semproniana Market.
A una setmana del seu inici l'expectació és alta per un esdeveniment que promet atraure milers
de persones i que farà mudar de
pell, per complet, el Parc Central
de Mataró. 80 expositors diferents
de roba, sabates, complements,
bijuteria, motos elèctriques, decoració, bany o productes infantils
entre molts àmbits diferents seran
el reclam per les tres jornades de
Semproniana Market. Seran tres
jornades completes amb activitats
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de tot tipus, des de la celebració del
Dia de la Música gràcies a la collaboració de la Casa de la Música a
la inauguració, el divendres 15 a les
sis de la tarda, amb una desfilada
de Punt Roma que comptarà amb
la presència i l'apadrinament 'in
situ' de la mateixa Norma Duval,

imatge de l'empresa de roba.

Marques de referència
80 són les marques presents en els
diferents espais del Semproniana.
Com els mercats de referència de
Barcelona o com marca la tendència dels grans esdeveniments

SERVICIO EXPRESS

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

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección

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

Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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L'entrada-pulsera per als
tres dies de mercat valdrà
tres euros

europeus, els organitzadors estan
tenint cura de tots els detalls perquè sigui un espai amable, modern i diferent, amb predomini
del blanc, els palets o les bales de
palla. Un mercat per estar-s'hi,
prendre alguna cosa i fins i tot
sopar gràcies a les 15 food trucks,
totes elles diferents, signant oferta
gastronòmica de tot tipus de denominació d'origen: cuina italiana,
sud-americana, grega, mexicana
o tailandesa.
El Semproniana Market estarà
obert en tres jornades, divendres
15, dissabte 16 i diumenge 17 i
tindrà una extensa programació
d'activitats. Els grups locals seran
a l'escenari del Dia de la Música
però els grans noms no faltaran
dalt de l'escenari, amb la televisiva
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Belén Aguilera, Rafa Pons o Dolo
Beltrán com a noms més destacats
de la programació.

Programació extensa
Masterclass de zumba o ioga, tallers o degustacions completen la
graella horària d'activitats d'un
esdeveniment per a tots els públics que tindrà una àmplia zona
infantil per al confort de les famílies i presència de les marques

referència del sector. Entre els expositors hi destaca la presència de
cinc firmes mataronines que reforçaran el vincle amb el territori.
I és que el Semproniana Market
vol ser una nova cita al calendari
mataroní, amb dues edicions anuals a principi i a final d'estiu. Un
grup de 30 persones treballarà en
l'organització d'un mercat que vol
esdevenir, sense complexos, una
referència per a tota la comarca.

IMPULSA TU LIQUIDEZ

DE 6.000€ A 500.000€ EN 48H
SÓLO CON GARANTÍA DE PROPIEDAD
· Anticipo venta propiedad · Aceptación herencias
· Stop embargos o remates
· Dinero para Negocios, reformas, lo que necesites
· Gestión profesional inmobiliaria

637 469 690

935 476 427

hola@impulsing.es
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Amb Empenta
El Racó Cooperatiu

CTM, mans
expertes a la
Titan Desert

“Les persones són usuàries
del dret d’habitatge, no de
la propietat de l’edifici”

Els professionals del
Centre, amb el Doctore
Bike Team

Entrevista a Ferran Aguiló, membre de La Dinamo i
pròxim ponent del #MESSMataró aquest divendres
8 de Juny al Centre Cívic Pla d'en Boet

Empreses: Redacció

MESSMataró: Redacció

El Centro de Terapias Manuales
de Mataró va estar present a la
darrera edició de la Titan Desert,
formant part de l'equip també local del Doctore Bike Team. Esteban
Garcia com a director, professor
i terapeuta, acompanyat de Javi
Sedano, David Alba i Daniel de
Miguel que són alumnes de l'escola van contribuir a l'èxit de l'equip
Doctore Bike.
Esteban García va ser el massatgista de capçalera que va ajudar
Josep Betalú a aconseguir el triomf
final en aquesta competició, una
de les més dures del món. El guanyador, com agraïment, va regalar
un dels trofeus aconseguits assegurant que sense les seves cures li
hagués estat molt difícil guanyar.
Tot l'equip de CTM Racing Team
Recovery va fer la seva feina en
una de les edicions més dures de
totes les realitzades atenent a més
de 60 corredors i rebent moltes
felicitacions per la feina feta i la
professionalitat mostrada.

Cada vegada és més habitual
sentir parlar de les cooperatives
d’habitatge, però què són realment
aquest tipus de cooperatives? Com
funcionen? Descobreix-ho amb
aquesta entrevista a Ferran Aguiló,
membre de La Dinamo i pròxim
ponent del #MESSMataró aquest
divendres 8 de Juny.
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Què és una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús?
Consisteix a aportar un capital social a la cooperativa, per rehabilitar o construir l’edifici on els socis
aniran a viure. Les persones són
usuàries del dret d’habitatge, dels
espais que les cooperatives els hi
dóna per viure-hi per un temps
indefinit.
Quina diferència hi ha entre
un bé d'ús i un bé d'inversió?
Un bé d’inversió és un bé de rendiment, on tu esperes un benefici.

En canvi, un bé d’ús està orientat
a exercir un dret o rebre un servei,
en aquest cas el de l'habitatge.
La diferència és que un busca un
benefici econòmic i l’altre exercir un dret.

Si sóc sòcia d’una cooperativa
d’habitatge, la propietat de
l’edifici és meva?
La propietat de l’edifici és una propietat col·lectiva, propietat de la
cooperativa. Els socis són consumidors de l'habitatge i dels serveis
comuns que envolten la propietat,
serveis que han sigut dissenyats
col·lectivament.
Vols saber-ne més? T’esperem el
divendres 8 de Juny a les 19:00 al
Centre Cívic Pla d’en Boet a l’acte
“Taula rodona: vides dignes en cases dignes”, acte del programa del
#MESSMataró. Acte organitzat per
XES Mataró i l’Ateneu Cooperatiu
del Maresme.

Més info a: http://mess.ateneucoopmaresme.cat/
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El campus d’Xnergic: robòtica, videojocs
i animació 3D
Arriba la cinquena edició d’aquest campus d’estiu adreçat als joves apassionats
de la tecnologia, que impulsa TecnoCampus
Empreses: Redacció

La cinquena edició del Campus
Xnergic de robòtica, videojocs i
animació 3D del TecnoCampus arriba amb novetats: un taller d’animació amb captura de moviments
reals. Els cursos es distribueixen en
dues quinzenes en horari de matí
i van dirigits a nois i noies d’entre
12 i 18 anys. El primer serà entre
el 25 de juny al 6 de juliol i, el segon, del 9 de juliol al 20 de juliol.
La inscripció ja està oberta a través de la pàgina www.xnergic.org,
amb un 10% de descompte en els
casos de famílies nombroses.
Els cursos programats són
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variats i enfocats a diverses disciplines relacionades amb el camp
dels videojocs, l’animació 3D i la
robòtica, entre altres. En primer
lloc, cal destacar, el taller de Motion
Capture per gravar moviments i
animar personatges amb l’estudi
de captura de moviment al taller
de MOCAP i el curs d’animació
3D amb Maya per aprendre els
principis de l’animació per a videojocs, els curts i molt més. En
tercer lloc, cal destacar la programació de Videojocs amb blueprint
d'Unreal 4 per a programar diferents jocs de forma senzilla (com
ara un FPS), aprofitant les possibilitats gràfiques que ofereix i el curs

de programació de Videojocs amb
Unity 3D per aprendre les competències de programació necessàries per crear videojocs.

Robòtica, el més esperat
Per últim, cal destacar el campus
de robòtica, el qual es divideix en
dues parts principals. La primera
és per introduir la construcció i
programació de forma guiada d’un
robot i la segona consistirà en la
construcció i programació d’un
robot totalment des de zero, per
posar-lo a prova en combats contra els robots dels altres equips.
Tots els cursos tenen un preu
de 220 euros.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
C O M P R O A N T I G Ü E DA D E S :
MUÑECAS, juguetes antiguos,
coches scalextrics, tebeos, comics,
álbumes, cromos, objetos religiosos,
militares, vinos, licores, cajas de
puros, tabaco, mecheros, plumas,
boligrafos, consolas, videojuegos,
musica, cine, libros, restos de pisos
herencias. Tasación justa. Pago inmediato 627.937.101
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del dinero al contado para
comprarlo inmediatamente a partir de 3 días. F. escrituras y entrega
de llaves. Cualquier zona. Su Casa
93.757.12.82
MATARÓ: Nau industrial en venda de
300m2. Fàcil accés per camions.
REF 3924. T.93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de
Mataró, o garajes, locales, pequeños
solares, etc. No importa estado.
Buscamos cualquier sup. ediﬁcable
para promoción de viviendas. También
Permutas, buscando la mejor rentabilidad para Ud. Máxima seriedad y
discreción demostrada. Pago inmediato contado. Su Casa 93.757.12.82
TRASPASSOS-LLOGUERS
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones de Mataró, cases, naus
industrials. Opcions de compra.
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
MATARÓ - CENTRE: Despatx en lloguer de 85m2. Zona Plaça Espanya.
Per entrar a treballar. R 5753.
T.93.798.00.50
MATARÓ - CENTRE: Local comercial
en lloguer de 25m2. Molt proper a
l'estació. Carrer de molt de pas. R
5076. T.93.798.00.50

EL TOT 1824.indd 6

TREBALL
ES BUSCA CUINER amb experiència
telèfon. 689.600.183
URGE ENCARGADA en Mataró. Piso
de muchos años, clientes ﬁjos. Edad
entre 40 y 50 años. Contrato más
comisiones. Turnos, ﬁnes de semana, festivos. 655.226.610
SE PRECISAN ENCARGADAS para piso de relax en Mataró y
Barcelona. Edad máxima 50 años.
Disponibilidad, turnos rotativos,
ﬁnes de semana y festivos. Alta en
la S.S. Buen sueldo más comisiones.
625.511.066
SE PRECISA OFICIALA confección máquina de gomas y boras.
696.491.197
NOI 22 ANYS. Disponibilitat temporada d'estiu, amb possibilitat de
treballar a temps parcial la resta de
l'any. Experiència en restauració,
magatzem i reposador. Responsable
i seriós. 605.645.386
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
602.391.921
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuido señora mayor. Referencias.
651.418.388
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL
s'ofereix per fer de cangur. Tinc
experiència de monitora en casal.
658.882.595
ME OFREZCO PARA cuidar personas
mayores interna. 698.625.801
BUSCO TRABAJO, cuidar mayores,
niños, limpieza. Móvil 722.324.274
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado niños. Disponibilidad horaria.
698.229.774
PROFESSIONALS
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant
a la teva cerimònia. Fes que aquest
dia tan especial sigui inoblidable.
625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 93.790.82.32
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
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
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Havaneres, cançó marinera.
Festes majors, festes de carrer, festes privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería, gas, pintura. Económico
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses, de
piscines, sanejaments, omplim piscines, diposits de reg, manteniments,
autoritzats per el transport de residus (ADR), inspecció claveguerem.
93.750.20.71 /93.750.63.77
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20 €/
hora. 698.645.233 WhatsApp
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA,
responsabilidad, limpieza.
Excelentes acabados. 629.988.598
BOLETINES, LAMPISTERÍA, reformas, reparaciones. 629.232.530
MANTENIMENT DE PISCINES
N et p o o l . w w w. n et p o o l .ca t
656.559.733

EL TOT 1824.indd 7
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Econòmics
PROFESSIONALS
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ .
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en
www.pinturasdanco.wix.com/danco
Tel. 672.802.951
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA,
electricidad, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
JARDINERO. 664.317.196
DECLARACIÓ RENDA. CLÀUSULES
sòl. Herències. Liquidació impostos compravenda. Impagats.
93.038.13.98 / 609.782.438
CLASSES
TRADUCTOR DÓNA CLASSES d'anglès i francès. Conversa, preparació
exàmens... Tots nivells. 676.993.675
TAROT

Ajuts al
lloguer

ESTHER VIDENTE. Cartas españolas,
limpieza Aura. 30€. Horas concertadas. 642.394.572

Nous sol.licitants

havaneres

FINS EL 29 DE JUNY

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Informa’t
dels requisits
per obtenir els ajuts

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

www.pumsa.cat/habitatge / c. de Pablo Iglesias, 63 1a. pl. desp. 12 / 93 757 85 38
AJUNTAMENT DE MATARÓ

www.mataro.cat / Oficines d’Atenció Ciutadana i Centres Cívics / Telèfon 010 *
*Des de fora de Mataró:807 11 70 10. El preu de les trucades depèn de les tarifes de cada operador.
Horari de 8 a 19 h, de dilluns a divendres, excepte festius. Agost de 8 a 15 h.

i amb10% de descompte
Entra a:

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

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET
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VARIS
HOMBRE COMPROMETIDO 50 años.
Agradable, respetuoso, discreto y
con buena presencia. Le encantaría
encontrar una buena chica agradable, discreta. Con la que tener una
bonita relación de amistat y complicidad. Whatsapp 722.310.654
CONTACTES

CONCERT
EN BENEFICI DE CÀRITAS
Cantada per a la gent gran,
de Joan Vives i Sanfeliu,
lletra de Piti Español

“CANTAVIA”

Interpretada per la coral:
LA PERLA DE L’HAVANA
Directora: Laura Martínez i Cabanas
Divendres 8 de juny
a les 20:30h
“Casal La Nova Aliança”
C. Bonaire, núm 25

JAVI 70 AÑOS , buena posición. Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
CALELLA SEÑORA 48 años. Para
señor serio, solvente. Desde 57
años. 695.066.056
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas
nuevas. También a domicilio.
Zona La Havana, Rda. Cervantes.
688.019.809
NOVEDAD DARLIN 23 años.
665.463.891
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
LA MEJOR CASA relax de Mataró.
12 chicas disponibles para tus fantasías. www.ScortAbril30.com.
93.741.63.41 /657.894.558
DÚPLEX 60 €/MH. 631 28 69 30
MASAJE CHINO. Zona Rocafonda.
2 chicas. También a domicilio.
688.159.279
QUIROMASSATGISTA GUAPISSÍMA.
Mataró 625.555.824
MASAJISTA. EXUBERANTE RUBIA.
Tetona. 606.797.894

Entrada lliure amb
aportacions voluntàries
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www.gress.es

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

M at
. Mi
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o Sn
ow

9,85

Mod

PORCELÁNICO
GRAN FORMATO
150x50cm
1ª CALIDAD

e

NOVEDAD!

Por sólo

2P GRESS ARGENTONA 1824.indd 2
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OFERTA EXCLUSIVA!
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PORCELÁNICO
IMITACIÓN
MADERA
23x120cm

Oferta válida,hasta
fin de existéncias

PLATO PIETRA
120 X 70 BLANCO
100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

¡SIN LÍMITE
DE UNIDADES!
2P GRESS ARGENTONA 1824.indd 3

136

sólo

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

OFERTA!

€/Ud.

· 120 x 80 Mismo precio.
· Disponible en más medidas.

6/6/18 8:39
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Les famílies del Coromines surten al carrer

Les famílies del Coromines han optat per accions de protesta al carrer

Cedida

Tallen el trànsit per exigir més seguretat als moments d’entrada i sortida de l'escola i
denuncien el perill que suposa la dispersió dels alumnes en tres edificis diferents
Societat: Redacció - ACN

Uns 40 pares i mares de l’escola Joan Coromines de Mataró van
tallar el trànsit dimecres passat a
primera hora per exigir més presència policial a les hores d’entrada
i sortida dels infants. Les famílies
recorden que el centre, on diàriament hi estudien més de 400 alumnes, està distribuït en tres edificis,
un dels quals es troba allunyat de
la resta. Això, asseguren, augmenta
el perill d’atropellament a les hores
punta perquè es tracta d'una zona
de molt trànsit i poca visibilitat.
Per aquest motiu han anunciat que
tallaran el trànsit els dimecres i els
divendres al matí com a senyal de
denúncia fins que s'augmenti la
vigilància policial.
Óscar González, portaveu de
l’AFA (Associació de Familiars
d’Alumnes), lamenta que l’Ajuntament no destini efectius policials
a vigilar el trànsit els cinc dies de
la setmana, i que tan sols comptin
amb agents de la Policia de Barri
els dimarts i dijous.

10 anys amb espai provisional
Els pares i mares de l’escola Joan

Tot ciutat coromines.indd 2

Coromines critiquen la provisionalitat en què es troba el centre,
ja que asseguren que fa 10 anys
que l’administració els garanteix
que tindran un nou edifici –situat
a tocar de l'Escorxador– i podran
abandonar les instal·lacions que
antigament ja havien utilitzat altres escoles.
Després del primer informe

enviat des de l’escola, l’AFA va
enviar altres cartes adreçades als
regidors de Mobilitat i d’Educació,
reclamant acompanyament policial. Finalment, l’Ajuntament va
oferir un “compromís de mínims”,
segons defineixen les famílies, garantint vigilància de la Policia de
Barri els dimarts i dijous a totes
les entrades i sortides dels infants.

El precedent de la mare multada

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul

Arxiu

Fa poc més d’un any, una de les mares que acut diàriament a
aquest centre va ser multada per la Policia Local amb una sanció
de 200 euros per caminar amb un cotxet per la calçada sense
atendre les indicacions dels agents. L’afectada va argumentar
que havia baixat de la vorera perquè el carrer és massa estret
per passar-hi amb el cotxet i el seu altre fill, i insistia que l’ordenança de circulació contempla aquests supòsits. El consistori,
però, va assegurar que la sanció era per haver fet cas omís a
les indicacions dels agents que l’advertien del risc.
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ALU
LA FÀBRICA DE LES FINESTRES

EL SEU MAGATZEM DE L'ALUMINI
VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

Silicona neutra
color blanc
i negre

3’50€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

TUBS D'ALUMINI EN
DIVERSOS ACABATS
MIDES I COLORS

tancament
de seguretat
10 €
IVA. inclòs

1’45€
IVA. inclòs

La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de
la seva dilatada experiència en el sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i
l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² d'instal·lacions, tallers,
magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments
per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

T. 93 756 05 05

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.es

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour)

Ciutat

Excursionisme i muntanyisme al Foment
El pròxim dimarts 12 de juny tindrà lloc la projecció d'Encordades al Foment, seguit
d'una taula rodona amb alguns dels protagonistes i de l'acte de cloenda de la
2a Mostra de Cinema de Muntanya
Solidaritat: Redacció

Les dues entitats deganes de
l’excursionisme de Mataró, l’Agrupació Científico-Excursionista
de Mataró (AGRUPE) i la Unió
Excursionista de Catalunya de
Mataró (UEC), s’han proposat promocionar els esports de muntanya
amb dues setmanes d’activitats.
Amb aquest objectiu, les entitats han impulsat la 2a Mostra de
Cinema de Muntanya de Mataró,
la qual va començar el dilluns 4
de juny i durarà fins al 15 de juny.
L’edició d’enguany comptava
amb dues jornades centrals de
projecció de cinema de muntanya

al cinema Foment (carrer Nou, 11),
una d’elles ja finalitzada, i l’altra
programada pel dimarts 12 de juny.
Aquesta última començarà amb
la projecció d’Encordades a les
19h, un film de 52 minuts gravat a
Catalunya l’any 2011, el qual revela
la passió per la muntanya de diverses alpinistes i escaladores catalanes. Les protagonistes expliquen
la lluita personal per fer realitat els
seus somnis fent un recorregut per
la història femenina d’aquests esports de muntanya a Catalunya. El
film dirigit per Gerard Montero ofereix una mirada al paper de la dona
en l’esport i la societat des dels
anys quaranta fins a l’actualitat.

Aquesta pel·lícula va rebre el Premi
International Festival of Mountain
and Adventure Films 2011, entre
altres premis.
Després de la projecció, a les
20h, tindrà lloc una taula rodona
amb la presència de les protagonistes i un acte de cloenda d’aquesta
segona mostra a les 21h.
L’entrada als diversos esdeveniments és gratuïta i els organitzadors només demanen la donació
d’algun d’aquests productes alimentaris: oli, llet, llegums cuits,
sucre o diners. Tot el que es reculli,
anirà destinat al Banc d’Aliments.
Les entrades es poden recollir a la
seu de l’Agrupe i la UEC.

Exposició de la
nevada del 62
A més de les projeccions, la
Mostra compta amb una exposició sobre la nevada del 1962
–que es pot visitar a la sala de
l’AGRUPE i de la UEC fins
al 22 de juny– i amb un mercat de
material de muntanya de segona
mà (els dies 6, 7, 8, 13, 14 i 15 de
juny de 17h a 19h del vespre).

Tot ciutat moute 2 muntanya.indd 1
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Parlem de...

A

En el món de l’art no sovintegen
les iniciatives que conjuminen
l’obra de pares i fills. Aquest és el
cas de l’exposició que, amb el títol

A

... Contr diccions (1/2)

Contr diccions, es presenta en
l’espai de la Destil·leria, del 9 de
juny fins al 14 de juliol. No és un
projecte fet a l’atzar sinó el treball
de sis mans a partir d’una idea
compartida.
La jerarquia no és piramidal, sí
horitzontal, tots en el mateix graó.
Les individualitats de cadascú són
capaces, al mateix temps, de saber
conviure, escoltant i conversant.
Parlem dels Jordà sense edulcorants i colorants, en el seu estat
més pur.
No ha desaparegut aquest cordó
umbilical intergeneracional. Hi ha
un llenguatge artístic i simbòlic
que així ho corrobora. En la mostra

trobem punts de confluència i,
també, de divergència. Això enriqueix el relat, el fa més humà.
Una lliçó de transversalitat creativa, de diàleg i, al mateix temps,
de retrobament personal.
Les inquietuds, les emocions i
les motivacions poden ser diverses,
però sumen i enriqueixen l’obra
d’art. Aquest és el cas d’en Ricard,
l’Ivan i en Thierry. El batec de tres
artistes en un sol cor. La simbiosi
és perfecta.
ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Doctor, Historiador de l'Art i
Gestor Cultural

MOTORPRIM. Av. del Maresme 71-73, 08302 Mataró
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REPORTATGE
Text: Laia Mulà i Cugat Comas
Fotos: Daniel Ferrer

Mataró vol
endollar-se
L’Ajuntament crea una xarxa de punts de
recàrrega de vehicles elèctrics i tanca diversos
acords per fomentar una mobilitat més sostenible

Un dels nous punts de recàrrega, senyalitzats

M

ataró comptarà a partir d’ara amb
una xarxa de punts de recàrrega
gratuïta per a vehicles elèctrics.
Es tracta d’un projecte impulsat
per l’Ajuntament de Mataró amb la voluntat de
convertir Mataró en una ciutat més sostenible
i reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. És
per això que, durant el 2018, estan situant tant a
la via pública i als aparcaments públics aquests
punts de recàrrega. En poden fer ús tots els ciutadans i empreses que ho necessitin, tant per a
cotxes com per a motos elèctriques.

La creació de la xarxa s’emmarca en el Pacte per la
Mobilitat, concretament dins el Pla d’Implementació
urbana del vehicle elèctric (PIUVE). En la mateixa línia,
l’Ajuntament s’ha adherit a la Setmana de l’Energia i
a la celebració del Dia del Medi Ambient. El projecte
posarà en marxa tretze punts, dels quals set encara
no estan operatius, que oferiran capacitat simultània
de fins a 34 vehicles. Dels tretze punts, n’hi ha sis que
estan ubicats a la via pública: al carrer de Finlàndia,
la carretera de Barcelona, l’avinguda de Gatassa, el
carrer de Pablo Ruiz Picasso, la Muralla de la Presó i
el passeig Marítim. També n’hi ha d’altres ubicats en
aparcaments públics situats a la plaça de les Tereses,
la plaça de Cuba, la plaça de Granollers, l’Espai Firal
Parc Central, el TecnoCampus i el Port de Mataró.

Una targeta d’usuari
Els interessats poden demanar gratuïtament la targeta de vehicles elèctrics, la qual es pot sol·licitar per
Internet, a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana

Tot 4,5,6 reportatge mobilitat.indd 2
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Reportatge

o a través del 010. Amb aquesta targeta els usuaris poden fer recàrregues en els punts gestionats
per l’Ajuntament, PUMSA, el TecnoCampus, Mataró
Energia Sostenible (MESSA) i el Port de Mataró sense cost per l’usuari.
Tothom qui vulgui utilitzar el servei de recàrrega, haurà de posar la targeta al lector de targetes del punt per
tal d’identificar-se. Un cop identificat, haurà de seleccionar el tipus d’endoll del vehicle i ja podrà connectar-lo.
Hi ha punts de recàrrega ràpida, lenta i semi-ràpida.

Promoure la compra i l’ús
Amb la voluntat que més ciutadans apostin per la
mobilitat elèctrica, l’Ajuntament ha impulsat un descompte del 75% en l’Impost de vehicles de tracció
mecànica (IVTM). També bonifica el 70% de la quota dels vehicles híbrids i el 95% de l’impost d’obres

per instal·lar sistemes de recàrrega elèctrica en
garatges col·lectius.

Els acords
La societat municipal PUMSA s’ha proposat signar
pròximament un conveni amb la cooperativa mataronina Som Mobilitat, la qual ofereix el lloguer de
vehicles elèctrics per dies i hores. L’acord preveu
que aquests puguin estar disponibles per al seu
ús en diversos aparcaments públics gestionats per
PUMSA. A més, el TecnoCampus i Mataró Audiovisual
han signat acords amb la cooperativa per a l’ús
dels vehicles per part de la comunitat d’empreses,
treballadors del parc i de l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual. Aquests estan aparcats
al pàrquing del TecnoCampus en un dels espais de
recàrrega elèctrica habilitats.

Quant estalvia un cotxe elèctric?
Som Mobilitat ha quantificat
amb mètriques exactes el
que suposa, a nivell d'estalvi, canviar un cotxe de gasoil
per un d'elèctric. És un càlcul
que cada conductor pot fer i
adaptar en el seu cas.
Consum energia:
4,4 vegades menys
Cost econòmic per Km:
6 vegades menys
Estalvi d’emissions:
1,56 Tn de CO2 per cada
10.000Km
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Roger Bellavista endolla la bateria de la seva moto elèctrica un cop a la setmana

Els Bellavista Martínez, una família exemple
L'aposta per una mobilitat sostenible no només
és cosa de les administracions sinó que també viu
d'exemples com el de la família Bellavista Martínez
que en un any van passar-se a uns vehicles més sostenibles. En Roger, la Lali, l'Helena i la Júlia són un
exemple de fer el pas “amb total naturalitat cap a un
model més sostenible”, en paraules del pare. Roger
Bellavista explica que abans tenien “dos cotxes de
gasoil, molt contaminants” però arran d'un canvi de
feina van veure que no els feia falta un segon cotxe i
van optar per la moto elèctrica. La van comprar per
diferents motius: "Vaig veure que valia poc, que m'era
còmode per anar per ciutat i que la podia carregar a
casa. Vaig anar mirant webs per on poder comprar
la moto i finalment la vaig comprar per 1.500 euros
en una botiga mataronina. Em va sorprendre el preu
perquè és el mateix que una vespino".
Tot i que pots treure la bateria per carregar-la, en
Roger opta per endollar-la al sota-escala de casa. Un
cop a la setmana carrega la moto i la bateria li aguanta tota una setmana de fer desplaçaments interns
per la ciutat. Tres cops a la setmana porta la seva
filla Júlia a fer patinatge i dos cops va al local casteller. "Potser sí que a les pujades li costa una mica
però és perfecte per fer desplaçaments interns per
la ciutat. Crec que al no fer soroll també t'obliga a
fer una conducció més prudent", explica.
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Mesos després de passar-se a la moto elèctrica,
els Bellavista Martínez van canviar l'altre cotxe dièsel
–“vellet, 13 anys”– per un cotxe, i en aquest cas van
optar per un model híbrid. “Teníem clar que al fer el
canvi havíem d'optar per un model més sostenible
però vam veure que el cotxe elèctric no estava prou
implementat”. Van descartar aquesta opció perquè
el seu és un garatge comunitari i també per veure
que “la seva autonomia és encara limitada i el preu
és força elevat”. Finalment van optar per un Toyota
híbrid amb el qual la Lali porta les dues filles a escola, la mateixa on treballa, cada matí. Però també
és el cotxe dels desplaçaments fora de la ciutat com
ara un viatge llarg a Burgos o un altre a Brusel·les.
Respecte a la conducció, Bellavista ens comenta les
diferències: “Potser apretes menys el motor, amb una
conducció més salomònica, sense tanta potència: i
t'acaba informant de com ser eficient”.
La família ha notat que l'estalvi econòmic, de resultes del consum més baix, és notable. “Vam travessar França amb un sol dipòsit”; explica el pare de
la família que recomana fer un canvi en el tipus de
vehicle com el que han fet. “No cal ser un talibà, és
una qüestió d'avantatges i a algú que s'hi interessés
li diria que no suposa cap problema i sí, en canvi,
reverteix positivament en l'àmbit mediambiental i
econòmic”, conclou.
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Dos edifics residencials a
l’antic Cinema Iluro

Dissabte de portes
obertes als tres arxius
de Mataró

RTV Grupo Inmobiliario ha comprat el solar i hi farà
un espai comercial a la planta baixa i aparcaments

Durant tot el dia, a Can
Palauet i al Museu Arxiu

L’espai que va comptar amb la
sala de cinema més gran d’Espanya durant molts anys, el Cinema
Iluro de Mataró, acollirà aviat un
complex residencial. Ha estat adquirit per la promotora RTV Grupo
Inmobiliario, empresa que invertirà uns 10 milions d’euros en el projecte que començarà, com a màxim, d’aquí a 6 mesos. L’empresa
està a l’espera de comptar amb
la llicència d’obres per començar
a construir dos edificis residencials, dues plantes de pàrquing
subterrani i un espai comercial a
la planta baixa.
L’espai actual compta amb una
superfície total de 9.650 m², els
quals seran rehabilitats íntegrament. La parcel·la sobre la que
està construït el complex i la zona
interior, on s’hi situarà la zona comercial i l’aparcament, ronden
els 2.700m2.

Habitatges d’entre 60 i 130 m2
El projecte preveu que l’espai compti amb zona interior

La façana de l'antic Cinema Iluro

Tot 7 ciutat iluro + arxius.indd 2

comunitària amb una piscina i
parts enjardinades. Els habitatges
que es construiran seran d’entre 2,
3 i 4 habitacions i oscil·laran entre
els 60 m2 i els 130 m2, terrasses a
part. La façana dels edificis tindrà
una façana adreçada al Camí Ral
i una altra al carrer Cooperativa,
amb un total de 23 habitatges en
tota la promoció.

Tancada l’any 2001
L’antiga sala de cinema, molt coneguda per haver estat la més gran
de l’Estat, va tancar l’any 2001.
Seguidament, part de l'edificació
va seguir acollint la delegació d’Hisenda a Mataró, fins que aquesta es
va traslladar a l’edifici del Rengle.
El sector de la promoció
RTV Grupo Inmobiliario es dedica
al sector de la promoció mitjançant
la gestió i el desenvolupament de
projectes immobiliaris integrals
des de l’any 2000. Al llarg dels anys
ha gestionat la comercialització
d’habitatges de luxe. | Redacció

Arxiu

L'Arxiu de Can Palauet

D.Ferrer

El Museu Arxiu de Santa Maria,
l’Arxiu Municipal de Mataró i l’Arxiu Comarcal del Maresme obren
les portes el dissabte 9 de juny,
de 18 a 21h amb motiu del Dia
Internacional dels Arxius.
Al Museu Arxiu es podran visitar
la sala d’actes, la sala de consulta,
la biblioteca, els fons fotogràfics,
el dipòsit de l’arxiu parroquial, la
sala de partitures i cartells i la sala
dedicada al recull de documents
d’entitats i institucions de Mataró,
entre altres. A més a més, en totes les sales hi haurà mostres de
documents originals de la ciutat.
A Can Palauet –seu de l’Arxiu
Comarcal del Maresme i Municipal
de Mataró– es podran visitar la sala
de consultes, la dita de les pintures,
el despatx de Direcció, el moll de
descàrrega i sala de primers tractaments. L’Arxiu custodia els fons
municipals de Mataró, Òrrius, Sant
Vicenç de Montalt, Santa Susanna,
Alella i Teià; el fons del Consell
Comarcal del Maresme, entre altres fons d'empreses, entitats i famílies. | Red
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Cap de setmana de Benvinguts a Pagès

Benvinguts a Pagès mostra l'origen de l'elaboració o les pràctiques del sector primari

Cedida

Una vintena de cases de pagès, allotjaments i restaurants maresmencs tornen a obrir
les portes per conèixer, tastar i comprar productes en origen
Societat: Laia Mulà

Ruc, entre molts d'altres.

Arriba la tercera edició de
Benvinguts a Pagès i la pagesia
catalana es prepara per a viure
de nou un gran cap de setmana
de portes obertes els dies 9 i 10
de juny. Una vintena d'explotacions, restaurants, allotjaments i
activitats maresmenques, participen d'aquesta tercera edició de la
iniciativa. Concretament hi participen 12 explotacions agràries de
la comarca, 7 restaurants, 2 allotjaments i 2 activitats complementàries. A tot Catalunya són unes 900
les iniciatives que hi participen.
A través del web de Benvinguts
a Pagès es pot consultar la informació, horaris, localització i coordenades de totes les cases de
pagès que oferiran visites gratuïtes.

La tercera edició a Catalunya
Uns 250 pagesos, ramaders i
pescadors obriran les portes per
organitzar una jornada de portes obertes, totalment gratuïta.
Durant la jornada es podran tastar els productes i comprar-los
directament en origen. Per la seva

Segell maresmenc
Alguna de les explotacions agràries, restaurants o allotjaments que
participen del Benvinguts a Pagès
al Maresme són Can Xicoy, Horta
Ecològica Pla de Munt, L'Hort
d'El Dídac, Lasal del Varador,
Restaurant Can Martri, Restaurant
Els Garrofers, Can Sabé o Fems de
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L'estrella

banda, els allotjaments proposen
ofertes especials de cap de setmana i els restaurants oferiran el
menú Benvinguts a Pagès, amb
producte de temporada i de proximitat. Per últim, cal mencionar
que diverses entitats i col·lectius
organitzen activitats relacionades
amb la descoberta del territori i els
seus productes.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul

Arxiu

El nucli fort del Benvinguts a Pagès són les visites guiades i
gratuïtes que es podran fer a les explotacions agràries i ramaderes per descobrir la seva activitat i funcionament, així com
conèixer els productes. No cal reservar amb antelació, tot i que
és recomanable si es participa amb grups nombrosos. La majoria d'explotacions començaran una visita cada hora i, després
del recorregut, oferiran un petit tast amb els productes. Hi ha
explotacions arreu del territori català i s'hi podran veure sectors
tan diferents com granges, horta, pesca, plantes aromàtiques,
làctics, cervesa artesanal, pastura, etc.
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Gran paper dels
Capgrossos a
l'Aniversari fent el
3 de 9 i el 5 de 8

L'última nit delirant dels Ignorantes
El grup s'acomiada dels escenaris aquest dissabte al Clap després d'una dècada
de música sense complexos, bon humor i desimboltura irreverent
Música: Cugat Comas

La resta dels grups fan concerts. Ells en diuen
Party-Show. Hi ha noms que s'associen a les lletres
compromeses però les seves s'acosten a un exercici
delirant, de bogeria, humor, sàtira i –sobretot– res
de posar el fre. Ignorantes han estat durant una
dècada un grup inclassificable de vuit agitadors
musicals, camuflats en disfresses i amb ganes de
fer riure i ballar a parts iguals el seu públic. No han
tingut l'altaveu ni les oportunitats d'altres grups
però per una nit, la darrera, volen fer un comiat de
nivell. Aquest dissabte se'n van –sense saber si mai
tornaran– des de dalt de l'escenari del Clap. Ho fan
acompanyats d'amics i citant al seu públic. Si durant
onze anys han estat incorregibles, imaginin el que
pot ser la darrera farra. Els Ignorantes tenen ganes
de fer-la grossa.
El comiat el van anunciar posant-se seriosos qui sap
si per primera i última vegada. “L'energia ja no dóna
per més i abans que la màquina acabi espatllant-se
per si sola, hem decidit apagar-la i conservar-la, per
si algun dia decidim tornar-la a engegar”, deien en
el seu comiat a les xarxes socials. Des que ho van fer
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públic, s'han concentrat a preparar aquesta darrera
nit. Invocaran tots els personatges esbojarrats de
les seves lletres i no hi faltarà cap dels seus himnes
irreverents. Del Cigaló a la Fiesta Vegana i del Torero
Ruso a La closca de la teva mare.

El motiu

"Hem decidit apagar
la màquina i conservar-la per si algun dia
la volem engegar”
L'esperit Ignorante
La de dissabte promet ser la darrera gran nit de l'esperit Ignorante, una manera de ser que ells mateixos
defineixen com “l'esperit de riure's de tot i de tothom, sempre a punt per gaudir d'una bona festa”.
Es declaren orgullosos del que han estat i, com han
fet sempre, trepitjaran l'escenari com si mai més hi
hagués un demà.
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Josep Maria Codina: sisena exposició a AMBIT

Una de les obres de Codina, de segell 100 per cent personal

Cedida

La galeria barcelonina és testimoni de l'obra recent d'aquest artista mataroní,
deixeble d'Arenas i Novellas
Art: Laia Mulà

L'artista mataroní Josep Maria
Codina exposa la seva obra recent a
AMBIT Galeria d'Art de Barcelona.
La mostra es podrà visitar fins al
27 de juliol del 2018 i es tracta de
la sisena exposició personal de
l’artista a la galeria.
Aquesta, a més, coincideix amb
el seixantè aniversari de l’artista i
les obres recorren la línia artística
que Codina ha continuat desenvolupant els darrers anys: a l’ús del
grafit i de l’acrílic sobre papers i teles de grans dimensions s’afegeixen
unes intervencions gestuals més.
El fil conductor d’aquesta sèrie i el plantejament narratiu de
les obres neix de la troballa d'una
carta escrita el 1940 que parla de
dolor, rescat i consolació. Aquesta
descriu el moment en el qual un
home comunica al seu amic, pare
d’un jove mort, que ha procedit a
enterrar les restes del fill en un lloc
segur; el seu nínxol familiar. Aquest
fet, totalment descontextualitzat,
ofereix un punt de partida convergent amb l’obra del pintor flamenc
Rogier van der Weyden, a propòsit

Tot cultura codina.indd 2

de la idea del dolor i el consol. La
potència comunicativa de la carta, que es trobarà en l'exposició,
ha empès l’artista a reprendre el
gest de l’escriptura en una sèrie
en què traços regulars i repetitius
de bolígraf esdevenen escriptures
i mandales entre la comunicació i
la visualització.
Josep Maria Codina es va formar
a l’Escola d’arts aplicades Pau
Gargallo de Badalona i després
a la Facultat de Belles Arts de

Barcelona. Des de llavors va començar la seva trajectòria artística
marcada pel mestratge dels artistes mataronins Arenas i Novellas.
Codina ràpidament es va endinsar
en la creació d’un llenguatge pictòric personal que configura un
particular univers artístic.
Ha compaginat aquest treball amb
el disseny i la docència i ha obtingut diversos reconeixements, a
banda de participar en diverses exposicions individuals i col·lectives.
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Santa Maria torna a veure un castell de 9

Un moment de la diada d'Aniversari

Capgrossos

Tot i la pluja intermitent, els Capgrossos van poder celebrar el seu 22è aniversari
descarregant el primer 3 de 9 amb folre de la temporada
Castells: Laia Mulà

Amb el mes de juny arriben
les setmanes intenses del primer
tram de la temporada castellera. La
colla mataronina, els Capgrossos
de Mataró, van començar el mes
amb la celebració del seu 22è aniversari a la plaça de Santa Maria.
Després d’una torre de 8 amb folre a la primera ronda, la segona
de la temporada, els mataronins
van protagonitzar dues estrenes
aquest 2018: el primer 3 de 9 amb
folre i el primer 5 de 8. Ho van fer
en una diada que perillava per la
pluja però que, finalment, va poder celebrar-se amb normalitat.
Tant la torre de 8 amb folre com

Les cites del mes

Els Capgrossos afronten
un juny amb dues grans
cites, Sant Joan a Vilassar
de Mar i la Festa Major
de Terrassa, considerada
una de les millors diades
de l'any

Tot cultura capgrossos.indd 2

el 3 de 9 amb folre, van ser dos castells que van mostrar bones mides,
fet que va donar una empenta de
confiança als mataronins. Per la
seva banda, el 5 de 8 va fer patir
una mica i va requerir força treball, sobretot en la part del 3. Els
Capgrossos van continuar amb dos
pilars de 5 i, per últim, la bonica
imatge deu pilars de 4 per celebrar
l’aniversari de la colla.

aquest esdeveniment va acabar
amb l’actuació de Vigílies d’Aniversari. En ella, els Capgrossos van
descarregar el 3 de 7, el 4 de 7 i el
4 de 7 amb agulla, acabant amb
2 pilars de 4.

Els convidats
Els blaus van estar acompanyats
pels Castellers de Figueres i els
Marrecs de Salt, els quals van descarregar la torre de 8 amb folre en
última ronda després d’un intent
desmuntat. També van descarregar sense problemes el 3 i el 4 de 8.
Per la seva banda, cal destacar el 4
de 7 amb agulla dels de Figueres,
que van acompanyar amb el 3 i
el 4 de 7.
Una vigília especial
El passeig del Callao va acollir una
tarda d’activitats per a nens i nenes
el dissabte a la tarda: la Canallada.
Després de jocs, inflables i activitats per descobrir els castells,

El 3 de 9 a Santa Maria

Capgrossos
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Cap de setmana de Romeria
Rociera a Mataró
Les activitats d’aquest any, presentades per Paco Vera,
es realitzaran del 8 al 10 de juny al Parc Forestal

Imatge de la Romeria Rociera

Cedidat

La Romeria Rociera de Mataró ja
ho té tot a punt per a la celebració
d’enguany. El programa començarà aquest divendres 8 de juny a les

20 h al Parc Forestal, on hi ha prevista una acampada 'de romeros'.
El dissabte dia 9 hi haurà diverses actuacions al capvespre amb

25 ANYS

molt ambient i ball a les diferents
casetes.
La cloenda serà el diumenge 10
de juny, amb activitats durant tot
el dia. A les 8 del matí hi ha convocada una concentració rociera i
ofrena floral a la Virgen del Rocío,
a la plaça Andalusia. Pocs minuts
després hi haurà una sortida en
romeria dirigida al Parc Forestal.
L’arribada al parc està prevista per
les 12.30 h, quan es farà una missa rociera oficiada pel rector de la
parroquia Maria Auxiliadora, Jordi
Illa, i cantada pel Coro Rociero
de la Hermandad Rociera Divina
Pastora. A la tarda, a les 17 h es
farà un festival de ball andalús a
l'escenari central amb actuacions
de la Casa de Andalucía en Mataró
i l'Hermandad La Armonía. Tot seguit s’acomiadarà la Virgen. | M.C.

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

CON TERRAZA

Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Buena ocasión por ex-

celentes características!! 75m2 más terraza sup. 20m2 soleada.
Calle tranquila, sólo 3 vecinos. Buen estado. 3 dor. (2 dobl). Salón comedor. Balcón exterior. Cocina formica. Baño con bañera. Galería posterior. Pequeña comunidad

97.500€

T

zonas ajardinadas, comercios y colegios. 75 m2, salón comedor, balcón. 3 habit (2 dobles). Baño completo. Cocina indep.
galería. Suelos mosaico. Carp. ext. aluminio. Parking opcional.

118.000€

T

BUENAS POSIBILIDADES

OCASIÓN POR CALIDAD-PRECIO
Ref. 12830 ROCAFONDA: Edificacio tranquilo y pocos veci-

nos. 1er piso 90m2 perfecto estado, soleado. 4 dorm, 2 dobles.
Salón comedor 22 m2, amplio balcón. Cocina buenas medidas.
Baño completo. Galería. Calefacción. Suelos gres. Impecable!!

127.500€

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12805 Z. CERDANYOLA: Vivienda rodeada de parques

T

Ref. 12864 CENTRO-JTO.C/ISERN: Gran piso 96m2, alto

sin ascensor. Para reformar, muchas posibilidades. Muy soleado. 4 dor. (2 dobles). Baño 3 piezas. Cocina con balcón/terracita 8 m2. Salón comedor 22m2. A un paso Riera, Pl. Cuba, Pl
Tereses... Refórmelo! Sin necesidad de usar el coche.

127.500€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 9
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
CATALUNYA TERRITORI TIC
THE WEEKLY MAG
CREURE AVUI
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GRENN
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
TERRITORI CONTEMPORANI
ÚLTIMA SESSIÓ
1MÓN.CAT
DE TEE A GRENN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
MEDITERRANIS
ÚNICS
EL CLUB DELS POETES
MORTS. EL CÀSTING
PICALLETRES
AL DIA CAP DE SETMANA
TRAÇ DE CULTURA
ÚLTIMA SESSIÓ
TOT JAZZ
JAJAJAZZ Ralph Alessi
CALIDOSCOPI
TELÓ DE FONS
TRAÇ DE CULTURA
ÚLTIMA SESSIÓ
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
DE TEE A GRENN
CREURE AVUI
CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 10
7:00

SOM MEDITERRANIS
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7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
18:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
BA-BA
CAMINANT x CATALUNYA
PICALLETRES
TRAÇ DE CULTURA
CREURE AVUI
MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
SET DIES
CAMINANT x CATALUNYA
TERRITORI
CONTEMPORANI
TELÓ DE FONS
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
1MÓN.CAT
FESTIVAL VIC DANCE
CONTEST
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TERRITORI
CONTEMPORANI
DIUMENGE ESPORTS
MUSICAL: VERDAGUER.
OMBRES I MADUIXES
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 11
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR

17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ
BA-BA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
TELÓ DE FONS
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

Dimarts 12
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
BA-BA
ÚNICS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
MIRADOR
CAMINANT x CATALUNYA

5:30
6:00

CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

Dimecres 13
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
BA-BA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
TERRITORI CONTEMPORANI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
MIRADOR
GAUIDEX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dijous 14
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
BA-BA

18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
MIRADOR
DE TEE A GRENN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 15
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
1:00
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
BA-BA
ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
DE TEE A GRENN
THE WEEKLY MAG
MATARÓ AL DIA
DE TEE A GRENN
MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUIDEX LA FESTA
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Possibles diferències amb la parella

Persevera en la recerca de la pau, no

Sembla que no estàs sent prou ob-

per raons materials o per tenir dife-

et deixis portar per emocions desbor-

jectiu en un assumpte d'interès

rents maneres de gestionar l'econo-

dades o allò que t'omple d'inquietud.

i t'allunyes del camí que et convé

mia. Ara tens l'oportunitat de fer les

No responent a les provocacions,

més. Potser et cal prendre una mica

coses d'una altra forma.

evitaràs perdre la calma.

de distància per veure-hi més clar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots experimentar tensió amb el pare

Vols verbalitzar algunes pors que

Potser et tocarà escoltar més que

o persona d'autoritat. Teniu objectius

no et faciliten gaire les coses però

no pas parlar. Hi ha una persona al

diferents i no us acabeu d'entendre.

no saps com fer-ho. Si comptes amb

teu voltant, potser la parella, que

T'anirà bé ser prudent per no perju-

una bona amistat pots fer-la partícip

necessita una mica d'atenció extra.

dicar la relació.

i sentir-te alleugerit.

A la feina seràs protagonista.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Un assumpte familiar que semblava

L'amor et pot fer viatjar. Ja sigui

Has après en els darrers temps a ser

oblidat, torna amb força. La parella

perquè la parella viu lluny o perquè

una mica més prudent. Si bé seguei-

pot estar una mica discutidora. Si li

planegeu un viatge plegats. Si tens

xes sent una persona espontània i

respons de la mateixa manera us en-

fills, podràs col·laborar al desenvo-

alegre, ara observes més als altres.

fadareu. Millor fes-la raonar.

lupament dels seus talents.

L'experiència és un grau.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Et mostres una mica distant amb un

Si bé ara mateix comptes amb l'impuls

Pots veure't fent gestions burocrà-

assumpte familiar. Sents que si t'hi

del planeta Mart, has de mesurar una

tiques d'assumptes relatius a la llar,

involucres massa pots perdre part

mica la teva empenta per no sortir-ne

qüestions patrimonials o herències.

de la teva apreciada autonomia. En

perjudicat. Per alliberar-te hauràs de

Algunes despeses inesperades poden

l'amor, les coses marxen.

tenir paciència.

fer-te canviar de plans.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

Reformes integrals.
Inspecció tècnica d’edificis (ITE).
Assessorament particulars
i comunitats.
Taxacions.
Projectes tècnics.

670 053 959
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Argentona

Triplicava la taxa permesa i dormia dins el cotxe
al voral de la C-32 a Argentona
Els Mossos detenen un home de 37 anys i nacionalitat francesa que duia al maleter
una ampolla de licor i diverses armes carregades
Successos: Redacció

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de divendres un
conductor de 37 anys i de nacionalitat francesa que estava adormit
dins del cotxe al voral de la C-32 a
l'altura d'Argentona que triplicava la taxa d'alcohol permesa per
conduir. Els fets van tenir lloc cap
a les tres de la matinada, quan els
agents van ser alertats que hi havia
un cotxe estacionat al quilòmetre
97,5 de la C-32 en sentit Barcelona.
Tot i els avisos dels mossos, que
fins i tot van fer servir el xiulet reglamentari, el conductor no es va
despertar. Finalment, els agents
van buscar una porta oberta per
poder accedir al vehicle per comprovar el seu estat. Dins el vehicle
duia diverses armes carregades,
cartutxos, carregadors buits i un

Tot Argentona 1824.indd 2

cinturó operatiu de tir pràctic. Per
tot plegat, l'home va ser arrestat
per un delicte contra la seguretat
viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i en les pròximes
hores compareixerà davant del
jutjat d'instrucció en funcions de
guàrdia de Mataró.
Segons un comunicat dels
Mossos d'Esquadra, quan l'home
va obrir els ulls estava molt desorientat, feia moviments descoordinats i presentava signes evidents
de trobar-se sota la influència de
begudes alcohòliques. Els agents
li van demanar la documentació
i va començar a buscar-la sense
èxit a la part davantera del cotxe,
finalment la va localitzar al maleter, dins una bossa.

Amb armes
Durant la cerca els Mossos van

observar que al maleter hi havia
un carregador d'arma, per aquesta
raó van escorcollar tot el vehicle.
El conductor tenia dins del cotxe
diverses armes carregades, cartutxos, carregadors buits i un cinturó operatiu de tir pràctic. Davant
d'això, l'home va mostrar la seva
llicència esportiva de la federació
francesa de tir.
La prova d'alcoholèmia al detingut va donar un resultat positiu de
0,84 mg d'alcohol per litre d'aire
expirat, tres vegades per sobre del
límit màxim permès.
Davant d'això i com que no tenia domicili conegut al territori nacional, es va detenir l'home
per un delicte contra la seguretat
del trànsit. A més, se li van retirar
les armes i la munició per tal de
comprovar la veracitat de la documentació presentada.

06/06/2018 10:36

núm. 1824 del 8 al 14 de maig de 2018

ona

Els Catarres, Iseo i Crim, caps
de cartell de la Garrinada 2018
El festival de música jove de la Festa Major tornarà a
l'Escola Argentona els dies 4, 5 i 6 d'agost
La cita és fixa i ineludible. Les nits
del 4, el 5 i el 6 d'agost a Argentona
estan de Festa Major i a l'Escola
que duu el nom de la vila hi ha un
festival de música jove, amb entrada gratuïta que ja fa anys que està
subratllat a les agendes de molta
gent del Maresme i més enllà.
La Garrinada torna aquest 2018
i ho fa de la mà d'un cartell que
promet tornar a omplir de gom
a gom la zona de concerts en tres
jornades completes. Els Catarres
és el nom més mediàtic dels tretze que, entre grups i punxadiscos,

integren la programació. Com és
marca de la casa, tampoc té desperdici el cartell en el que una mena
de King Kong garrí anuncia, cervesa en mà, la pròxima edició de
la Garrinada.
Els Catarres seran els reis de la
tercera de tres nits de Garrinada, el
6 d'agost. Compartiran l'escenari,
en aquesta darrera vetllada, amb
els Balkan Paradise Orchestra que
són la fanfàrria de música balcànica de referència a casa nostra i
el grup valencià Pupil·les que ofereixen un rap d'empoderament

Iseo & Dodosound, un dels grups destacats de la Garrinada

El fenomen Iseo
La inauguració de la Garrinada serà
el mateix dia de Sant Domingo,
després dels focs. Abans, però, a
la tarda hi haurà hagut ja un preludi en forma de sound system de
dub. Els primers concerts grans pel
dia 4 d'agost portaran el segell de
CRIM i La Sra Tomasa, dos grups
consolidats i emergents de l'escena catalana amb un punk polivalent i una mescla mestissa del
tot ballable com a estils senyera,
respectivament.
Per la jornada del dia 5 d'agost
hi ha com a gran reclam el concert
d'Iseo&Dodosound, la gran revelació del reggae dub estatal que el
gener passat va esgotar entrades
al Clap de Mataró i ja es pot considerar un fenomen mediàtic de
primer ordre. La jornada que arrencarà amb el Sopar popular de
porc a l'ast també comptarà amb
Roba Estesa, un grup de folk animat cent per cent femení que creix
dia a dia en popularitat. |Cugat C.

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

Tot Argentona 1824.indd 3

Cedida

feminista que cada dia guanya més
adeptes. L'incombustible Miquel
Del Roig tornarà a ser la banda
sonora d'una de les cites de tarda
sense les quals no es pot entendre aquesta festa: la Caipirinyada
popular.

Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€*

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ANNA ARTERO SÁNCHEZ
Paraula invertida:
TUBERIES

Adreça web del banner invertit:
www.alufactory.es

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies

06/06/2018 10:36

Hor

MAT
11:00
11:20
Mare
11:40
12:00
12:40
13:00
13:20

TAR
17:00
17:20
17:40
18:00
18:40
19:00
19:20
19:40
20:0

* Tot
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El regidor de la CUP de Canet
denuncia amenaces de mort

Restauren la sorra de
la platja de Cabrera
de Mar

Jiménez i un militant de la Forja han rebut molts
missatges amenaçadors a través de les xarxes socials

Després dels danys del
darrer temporal

El regidor de la CUP de Canet
de Mar, Marc Jiménez, i el militant de l'organització juvenil La
Forja Biel López han denunciat als
Mossos d'Esquadra les amenaces,
algunes de mort, que han rebut a
través de les xarxes socials en els
darrers dies, després de l'enfrontament que va tenir lloc a la platja
d'aquesta població per la plantada
de creus grogues el dilluns 21 de
maig. “Són múltiples les amenaces, moltes d'elles de mort, sobre
la base d'una mostra contrària a
la ideologia d'aquestes persones.
Entenem que es tracta d'un delicte
d'odi”, assegura l'advocat d'Alerta
Solidària Jordi Busquets, que va lamentar que en casos com aquest
s'han trobat “amb la inacció de
la fiscalia i dels cossos policials”.
L'advocat d'Alerta Solidària assenyala que el regidor de la CUP
i el militant de La Forja han rebut
moltes amenaces, algunes d'agressió i altres directament de mort, i
insults després de l'enfrontament
a la platja de Canet de Mar. L'edil
cupaire va ser una de les persones

que van resultar ferides en la baralla, que ja han interposat denúncia
per les agressions. El militant de
l'organització juvenil va rebre les
amenaces després de fer-se ressò
dels enfrontaments i de publicar
una fotografia de les creus i de l'home que va resultar ferit a la cara.
L'advocat ha explicat que cada
dia Jiménez i López reben noves
amenaces i que, per exemple, en el
cas del militant de La Forja, tenen
una trentena de perfils diferents
identificats.

"No és un fet aïllat"
La CUP i La Forja assenyalen en
un comunicat conjunt que darrere dels atacs a la platja de Canet
i les amenaces hi ha “un grup organitzat que, de manera reiterada, pretén intimidar i atemorir les
independentistes“ i que no són
“un fet aïllat”. També denuncien
que “s'empara i sosté el feixisme
per les mateixes institucions per
utilitzar-lo com una eina més de
coerció, imposant un retrocés dels
drets i la llibertat”. | Redacció

Un moment de l'actuació contra les creus grogues

Tot Maresme 1 canet + cabrera.indd 2
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Més platja per Cabrera

Cedida

El temporal del passat 2 de març,
el qual va afectar greument la platja de Cabrera de Mar, no acabarà
amb la temporada de bany del
municipi. L'Ajuntament ha treballat per restaurar les platges i
la resta d’espais afectats. A partir del 28 de maig van començar
uns treballs a càrrec del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació
i Medi Ambient que se centren en
un primer moment en la reparació
del passeig marítim, l’escullera i les
rampes d’accés que es van veure
seriosament malmeses.
Entre el 10 i el 21 de juny es procedirà a la regeneració de 550 metres de platja, a les platges del Molí
i Santa Margarida, amb l'abocament de 24.000 m3 de sorra. Això
comportarà donar una amplada
de 20 m a la platja en aquest tram.

Més serveis
Pel que fa als serveis, cal destacar
com a novetat que ja es troben
operatives les quatre guinguetes
licitades per l’Ajuntament. De la
mateixa manera es disposa d’un
nou servei de gandules i para-sols
a la platja del Molí i s’incorporaran
altres serveis.| Redacció
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19.000 nous documents a
l’Arxiu Municipal de Vilassar

La genialitat de
Guinovart al Museu
de Llavaneres

Han estat donacions de fons de les famílies Cañellas
Ytchart i Cañellas Casterà i la família Bas Pascual

Exposen 22 obres cedides
per la Col·lecció Bassat

L’Arxiu Municipal de Vilassar
de Mar amplia considerablement
els seus fons documentals gràcies
a les donacions de dues famílies
del municipi: la Cañellas Ytchart
i Cañellas Casterà i la família Bas
Pascual. En total, sumen 18.825
documents, que se sumen als que
ja existents en el fons documental.
Com qualsevol altra donació a
l’Arxiu, aquests documents passaran a ser d’accés públic i qualsevol ciutadà pot consultar-los de
dilluns a divendres entre les 9 i les
14h amb cita prèvia.
Per sol·licitar-la, es pot fer a través del telèfon 937502957 o per
correu electrònic a arxiumunicipal@vilassardemar.cat

Proveïdors i tributs
Pel que fa a les famílies Cañellas
Ytchart i Cañellas Casterà, es tracta d'un conjunt de més de 5.000
documents amb rebuts, tributs,
assegurances, factures, albarans i
altres documents de l'any 1927 fins

al 1975. S’hi poden veure els proveïdors que tenia la família, sobretot
a Vilassar de Mar, els tributs que
pagava a l'Ajuntament, i els canvis
que hi va haver en aquests anys a
les botigues i tallers tant dels seus
propietaris com successions generacionals o canvis de titular. També
hi figuren els canvis en els carrers,
on a tall d'exemple es mostra que
a l'època republicana el Camí Ral
es deia carrer 14 d'abril.

Un fons variat
Pel que fa a la donació de la família Bas Pascual es correspon a més
de 13.000 documents dels fons del
vilassarenc Damià Bas Macià. Es
tracta d'un fons variat amb, per
exemple, fotografies i negatius,
diapositives, daguerreotips, testaments i vendes, llibres, programes
de Festa Major, revistes, documentació relativa a personatges com
Lluís Guardiola o Carme Rovira,
cartells de cinema i teatre, entre
d'altres. | Redacció

Foto després de la signatura de les donacions familiars
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El Guinovart més figuratiu

Cedida

Dues desenes d'obres de l'artista
barceloní Josep Guinovart es podran visitar al Museu de Llavaneres
entre el dia 1 de juny i el 29 de juliol.
Es tracta de 'Guinovart figuratiu',
una mostra dedicada a la seva trajectòria en l'etapa d'exploració de
l'art figuratiu.
L'exposició reuneix desenes
d’obres cedides de la Col·lecció
Bassat en col·laboració amb el
Museu de Cultura Contemporània
de Mataró, que exposa a la Nau
Gaudí de la capital maresmenca.
Lluís Bassat, reconegut publicista i mecenes, és el promotor de la
mostra, una de les més importants
del Museu els darrers temps.

Pintura, dibuix,
escultura i gravat
Guinovart és un dels artistes catalans més rellevants del segle XX el
qual va treballar en diversos camps
artístics com la pintura, el dibuix,
el gravat i l’escultura. La mostra
repassa l’etapa d’exploració de
l’art figuratiu de l’artista amb 22
obres, enguany que es commemora el desè aniversari de la seva
mort. | Redacció
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

CIRERA

179.000€

Pis en zona alta de Cirera!

Ref.3015. Habitatge de 4 hab (2 dobles i 2 individuals), molt exterior donant pas a sol i llum durant tot el dia. Menjador d'uns 20 m2
que donen pas a la balconada de 6 m2 de longitud. (CEE E)

CENTRE

170.000€

Habitatge amb encant al Centre!

Ref.3053. 2n pis amb àmplia terrassa privada i orientada a Girona.
Ampli saló menjador, cuina americana, 2 dormitoris (1 doble) i un
bany ampli amb banyera. Finca de només 4 veïns. (CEE G)

LA LLÀNTIA

198.000€

Bonica planta baixa reformada!

Ref.3100. Fantàstica planta baixa, reformada fa poc temps. 3hab,
amb armaris encastats, 2 exteriors. A la principal, bonic bany que
comunica directament. Un altre bany amb banyera.(CEE E)

1P STUDI.indd 1

CENTRE

189.000€

La vivenda que estaves buscant!

Ref.3068. Àtic dúplex d'1 habit. + estudi, amb excel·lent terrassa, discreta, àmplia, bones vistes a la ciutat i en la qual gaudireu d'excel·lents
vetllades. Edifici recent construcció i molt pocs veïns. (CEE E)

LA CORNISA

420.000€

Preciosa casa a zona residencial

Ref.2978. Estupenda casa de 215m2 amb 4 habitacions, 2 banys i 1
lavabo, en zona residencial amb zones enjardinades, piscina comunitària i porxo amb barbacoa. (CEE D)

VILASS. DE DALT

420.000€

Casa amb boniques vistes a mar i muntanya

Ref.2987. Preciosa casa situada a Vilassar de Dalt a la zona de la
Fornaca. 234m2 construïts. Consta de 3 hab 2 banys i 1 lavabo,
terrassa de 15m2, traster i aparcament. (CEE E)
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Toni Cruanyes,

la muntanya al cor

És el president de l’AGRUPE des de fa poc més d’un any

Daniel Ferrer

Laia Mulà

“Fa uns 8 anys en Toni Cruanyes va decidir fer-se
soci d’una entitat mataronina amb més de cent anys
d’història: l’Agrupació Científico-Excursionista de
Mataró (AGRUPE). Apassionat de la muntanya, les
rutes i les excursions de tot tipus, Cruanyes ha participat de moltes activitats de l’associació al llarg dels
anys. Ara fa un any, a més, es va posar al capdavant
de la junta de l’associació, la qual és força renovada. Té clar que, si ha decidit agafar la presidència,
és perquè té “ganes d’impulsar projectes que facin
tirar endavant l’entitat” i perquè l’AGRUPE és una
associació amb molta història. A més, confessa que
li agrada molt descobrir la muntanya i “ensenyar
a altres persones alguna ruta o cim que hagi fet”.
Fundada l’any 1898, l’AGRUPE compleix enguany
el seu 120è aniversari amb uns 400 socis actius. Tot
i que es reserven forces per organitzar una gran celebració quan arribi el 125è aniversari, d'aquí a cinc
anys, han impulsat algunes novetats. Algunes de les
més rellevants és l’organització de més exposicions,
d’un campus infantil de muntanya des de Sant Joan
fins a Les Santes, ampliant el ventall de sortides
mensuals de tot tipus (d’alta muntanya, matinals,
col·lectives, etc.) i organitzant un circuit de marxa
nòrdica el pròxim dissabte 9 de juny.
El més destacat d’enguany és, però, que estan
posant en marxa la recuperació d’una secció infantil que obrirà l’entitat als petits excursionistes.

Tot Perfils 1824_ok.indd 1

Fins ara l’AGRUPE ha ofert activitats diverses per
tot tipus de públic però fa molts anys que no dedica un espai als més petits que vulguin conèixer la
muntanya. La creació d’aquest espai “és un element
molt important pel creixement i el futur de l’entitat”,
comenta Cruanyes.

Cultura mataronina
“Sóc gestor cultural i musical, historiador de l’art
i he treballat en el món editorial durant molts
anys”, relata Cruanyes. De fet, ell és qui gestiona l’Orquestra de Cambra Catalana, l'orquestra
de cambra en Residència aquest 2018 al Foment
Mataroní. A més, Cruanyes sempre ha estat molt
implicat en la cultura mataronina i és un momeroter apassionat de la ciutat i les seves tradicions.

ApunTs
Defineix-te: Patidor, pacient i molt implicat en les
coses que faig
una llibre: 'El retrat de Dorian Grey', d’Oscar Wilde
una pel·lícula: 'El setè segell'
un somni: Disposar de temps per fer el que m’agrada
un repte: Estar satisfet i orgullós amb el que he fet
un referent: Salvador Espriu
un viatge: Qualsevol en bona companyia
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T. 937 965 148

Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

5365

T

Ref. 7064
Z. LLÀNTIA:

140.000€

OCASIÓN INVERSORES:
SOLAR PARA EDIFICAR 3 VIVIENDAS.
(C.E. EN TRÁMITE)

T PISO DE MEDIA ALTURA CON
Ref. 4502
CERDANYOLA P. ALTA: ASCENSOR, REFORMADO: 4 hab. cocina

T
Ref. 3207
Z.RDA. ESTRANY:

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON ASCENSOR: Pk y trastero incl, 3 hab., baño con
ducha, cocina off. blanca, galería, balcón, vistas
montaña, mejor que nuevo. (C.E. ENTRÁMITE).

T PISO 120M2 CON ASCENSOR: Cocina
Ref. 4506
Z. ROCABLANCA: office, terraza 20m2 cerrada, lavadero, 4 hab.

T
Ref. 6216
Z. VISTA ALEGRE:

PISO CON PARKING INCLUIDO: 4 hab. (2
dobles), cocina office lacada blanca y galería 2
baños completos, salón 30m2, balcón exterior,
calefacción y ascensor.(C.E. EN TRÁMITE)

T PISO MEJOR QUE NUEVO: Zona comun.
Ref.2504
piscina, 3 hab. 1 suite, cocina offic, salón
Z. VIA EUROPA:

Ref. 6220
Z. MOLINOS:

EXCELENTE CASA PAREA. A 3 VIENTOS REFORMADA: Suelos mármol, 2 baños compl., 1
aseo, 4 hab. 3 dob + estudio, patio 30m2 barbacoa, salón 40m2, chimenea. (C.E. ENTRÁMITE).

142.000€

236.900€

315.000€

T
Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

149.000€

fórmica, calefacción, cocina y galería anexa,
zona bien comunicada (C.E. EN TRÁMITE)

2 dob., 2 baños, salón com. chimenea, calefac.
Comunidad reducida. (C.E. EN TRÁMITE)

comedor 30m2, teza a nivel, 2 baños compl,
a.a y calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

187.000€

249.000€

T

350.000€

EN EXCLUSIVA!
PISO DE GRANDES
DIMENSIONES, MUY
BIEN CONSERVADO.

distribuido en 4 hab. 3 dobles, baño completo y
aseo con ducha, cocina office y galería, trastero en terrado comunitario.

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:
1P C&M.indd 1

937 965 148
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

153.772 €

MATARÓ - Centre

190.890 €

PIS MOLT ASSOLELLAT I TOTALMENT REFORMAT!
PIS EN EXCEL·LENTS CONDICIONS TOT REFORMAT!
50m². Acabats 1a qualitat. 2 habit., bany complet. Saló-menj., cui- 90m², saló menjador, 3 habit, 1 bany, cuina americana balcó, calefacna integr., parquet, portes fusta, aire cond i tanc. alumini!! T151419 ció, aa/cc, tanc. alumini, etc... Excel·lents condicions!!! T 151426

ARGENTONA - Can Raimi

220.000 €

CASA AMB PISCINA I JARDÍ DE 850M2!
160m², sol tot el dia, 5min. centre. 4 habit. + estudi, 2banys, cuina americ.
equip,gransalómenj.,llardefoc,calefac,tanc.alumini,garatge!!! T202714

MATARÓ - Centre

222.705 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Via Europa

256.858 €

PIS MOLT ASSOLELLAT PER REFORMAR AL SEU GUST!! PRECIÓS PIS CANTONER MOLT ASSOLELLAT!!!
113m²,4habit.armarisencast.2banys,cuinaoffice,saló-menjador,balcó, 105m², 3 habit., 2 banys, cuina off, galeria, saló-menj., 2 balcons, calefac,
3 pl. garatge i 2 trasters, calefacció, portes fusta, tanc.alumini!!! T151437 aa/cc, parquet, tancaments alumini, pl.garatge i traster! !! T151428
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al

45 anys ens avalen.
Serietat i eficàcia
al millor preu.

MATARÓ - Els Molins

650 €

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

ARENYS MUNT - Centre

750 €

PLANTA BAIXA SEMI NOVA AMB PATI DE 10M2!
ENCANTADOR PIS AMB BONIQUES VISTES AL MAR!
50m². 1 habit., 1 bany, saló-menj., pati 10m², cuina americana, terres 70m², 3 hab., 1 bany, 1 lavabo, saló, cuina off., safar., calefac., garatge,
gres i parquet, portes fusta, tanc. alumini. Vine a veure’l! !T 106335
Zonaambpiscina.Gres/terratzo,portesfusta,tanc.alumini!!T110607

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Havana

990 €

MATARÓ - Centre

890 €

ÀTIC-DÚPLEX AMB BONIQUES VISTES A LA CIUTAT I EL MAR!
75m², 3 hab., 1 bany, cuina off., saló, balcó, ascensor, pàrqu. i traster.
tssa 50m², gres, portes fusta, tanc. alumini, calefacció!!! T110605

MATARÓ - Rocablanca

1.300 €

GRAN PIS AMB VISTES A MAR I A MUNTANYA!
FANTÀSTICA CASA AMB TERRASSA DE 60M2!
115m², saló menjador, balcó, 4 habit., armaris enc., 2 banys, cuina 220m², 4 habit., 2 banys, 1 lavabo, gran saló, pati, terrassa, barbaoffi, saló, aa/cc. Terres ceràmica, tancaments d’alumini!! T101923 coa. Calefacció, tanc.alumini. 2 pl. garatge. Grans vistes!! T202773
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