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ARGENTONA
ÉS CAPITAL
La Fira Internacional de Ceràmica Argillà torna a concentrar
l'atenció amb els càntirs com a gran emblema
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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 DE MERCADO

Ref. 12911 JTO. AVDA. PERÚ: Buen piso 100m2,
pequeña comunidad. Perfecto estado sin necesidad arreglos. Salón com. 25m2. 2 balcones. Cocina
off. Galería. 3 habit. amplias. 2 baños, 1 suitte. Suelos
gres. Carp. roble. Buena presencia. Impecable.

117.260€

T

IMAGEN IMPECABLE

Ref. 12887 CERDANYOLA NORD: Calle
semi peatonal. Buen piso. 70m2. 2 dorm. dobles. Salón 20m2. Balcón exterior. Cocina semi-abierta integrada. Baño amplio. Calefacci.
Carp. interior roble. Exteriores de aluminio!!

158.000€

T

+ Informació + immobles + fotos

PISO CON TERRAZA

Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Vivienda
75m2 + tza sup. 20m2 soleada. Calle tranquila,
3 vecinos. Buen estado. 3 dor. (2 d). Salón comedor. Balcón. Cocina formica. Baño. Galería
posterior. Pequeña comunidad y terraza.

97.500€

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!!

119.000€

T

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

¿VEN EL SEU PIS?

...DONCS JA TÉ UN REGAL

212.000€

CON TERRAZA DE 70M2

Ref. 12916 CIRERA-JTO.MAXIDECOR: 1er
piso 70m2 + 70 m2 terraza sup por escalera.
3 habit.. Comedor. Cocina. Patio, soleado. Para
reformar e incluso ampliar. Muchas posibilidades. Producto exclusivo por características.

T

117.260€

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 compl. + aseo. Suelos
gres. Carp. aluminio. Arm. empotr. Calefacción.

T

137.950€

EN CALLE TRANQUILA

Ref. 12755 CENTRO/Z. MARÍTIMA: Piso 95
m2, buena imagen y pocos vecinos. Ascensor,
Excelente estado. 4 hab (2 dobl) Salón 26m2.
Balcón. Cocina office nueva. Galería posterior.
Baño completo + aseo. Aire Acond. y calefacción eléctrica. Muy bien situado!!!

T

253.000€

...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.
3/7/18 16:41
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Davant de tot
Donar i rebre
Opinió: Juan Juncosa

Aquesta frase que podem trobar a la bíblia -“No facis als altres
el que no vols que et facin a tu”- no està directament en contraposició amb la que deia Bruce Lee: “Esperar que la vida et tracti bé
per ser bona persona, és com esperar que un tigre no t'ataqui per
ser vegetarià”.

ARGILLÀ ARGENTONA
APLAUDIT: De nou la Fira
Internacional de Ceràmica esdevé un acte que atraurà milers de
persones i dona caràcter i personalitat a la vila maresmenca.

He volgut iniciar amb aquestes frases perquè si bé és important
com volem ser i què és el que volem a la vida no pequem d'ingenus i reflexionem sobre les dues frases. Molts són els que esperen
rebre el que donen. Potser aquest seria el primer error.
Quan donem alguna cosa no hem d'esperar res a canvi. Si no,
moltes vegades quedarem decebuts. Quan donem alguna cosa,
que sigui perquè ens ve de gust, perquè volem, sense més. Potser
sí, podem donar pensant en el que ens agradaria rebre però mai
esperant que ens ho agraeixin i per descomptat no esperant que
ens facin un favor.
Pel que fa a rebre, si mai esperes res de ningú, qualsevol cosa
bona que rebis et farà sentir especial. Per contra si esperes rebre
és possible que el que rebis sigui una decepció. Si et sents decebut, serà perquè esperes alguna cosa d'algú i només tu has posat
unes expectatives sobre l'altra persona que no són correspostes o
simplement desconegudes per aquesta persona. Per acabar igual
com vaig començar, acabarem amb aquesta frase de Miguel de
Unamuno “No donis a ningú el que et demani, sinó el que entenguis que necessita; i suporta després la ingratitud”.

OPERACIÓ POLICIAL
CASTIGAT: Tot i que l'acció a l'Ajuntament va ser mínim, de requeriment i de rigor, sempre que hi ha
operacions contra possibles corrupteles ens toca arrufar el nas.

L’ENQUESTA

L'Ajuntament hauria de
rescindir el contracte de
la brossa amb FCC?
73,8% Sí, immediatament
20%
Sí, si es justifica
6,2% No

LA PREGUNTA

Creus que Santa Maria
està prou explotada
culturalment?
VOTA L'ENQUESTA A:
La concentració del passat 25 de juny no va ser una més de les que
mensualment fa Teixit de Dones. La recent llibertat pels membres de
'La Manada' va planar sobre l'acte contra les violències masclistes.
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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

Les portades

Foto antiga

Treballadors de Can Marchal

De fa 25 anys

En aquesta fotografia que ens
aporta Josep Santos hi veiem
bona part dels treballadors de
Can Marchal a meitats dels anys
50. Els treballadors d'aquest tint
sempre deixaven dues pessetes de
dipòsit a Cals Toreros, el popular
bar de la zona i feien una excursió
a l'any. En la instantània d'aquesta
setmana els veiem a Òrrius.

El pare de Santos, que apareix
vestit amb boina i al costat del
burro que menava el carro, era
l'encarregat de dur la tartana. Ell,
que treballava de xòfer, feia transports per diferents encàrrecs. En
aquella ocasió assistia a la sortida
dels treballadors de l'empresa,
una cita anual que, òbviament,
era esperada per tots.

De fa 15 anys
NÚMERO 1586

ANY XXXII

Del 5 a l’11 de juliol de 2013

www.totmataro.cat

MATRÍCULA
OBERTA
Curs 2018/2019 · Per a nens, joves i adults
Anglès, Francès, Alemany, Castellà i Català

RUMBA: L’ATRACTIU DE MATARÓ
La ciutat es reivindica com a capital amb la cançó i el vídeo ‘Reina del Maresme’

ESTACIÓ SERVEI MATARÓ
Av. Maresme, 30 (Porta Laietana)

MILLOR
QUALITAT

LOW
COST

AUTO
SERVEI
24H

* MATRÍCULA GRATUÏTA SI T’INSCRIUS
ABANS DEL 20 DE JULIOL !

Pagament en efectiu i targeta bancària
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Avui comença
el futur
Rellotges que calculen calories, braços
mecànics que cuinen o robots que ensenyen
idiomes. Sí, el futur ja ha arribat i avui
Gas Natural Fenosa comença a escriure
el seu amb més energia que mai. Com
una nova companyia. Més flexible, més
àgil i més propera.

Avui Gas Natural Fenosa
és Naturgy.

AMIC_Tot_Mataro_(150x228+3).indd 1

25/6/18 10:41

www.totmataro.cat/ciutat

Comarca
Daniel Ferrer
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Contra les cordes per unes obres irregulars
El ple de Sant Vicenç de Montalt demana la dimissió de l’Alcalde Miquel Àngel
Martínez per haver fet obres a casa amb recursos municipals
Política: Redacció

L'oposició de Sant Vicenç de
Montalt vol la dimissió de l'alcalde, Miquel Àngel Martínez, després de l'escàndol sobre les obres
de casa seva, que hauria fet amb

Obertura 1-2 martinez.indd 2

recursos municipals segons es desprèn d'una conversa gravada entre
ell i un treballador de l'Ajuntament,
i que ha estat filtrada a través dels
mitjans de comunicació. Els grups
li van donar dijous "l'oportunitat" de donar explicacions i fer

una "sortida digna" del consistori,
apartant-se del càrrec i permetent
que el PDeCAT continuï governant
amb una altra persona. Davant
la negativa de l'alcalde, però, asseguren que treballaran per presentar una moció de censura en

04/07/2018 18:18
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les pròximes setmanes. Martínez
rebutja donar explicacions al ple i
repta els partits a denunciar-lo davant la Fiscalia. “Si algú té alguna
acusació que vagi a la fiscalia. Els
jutjats són el marc i el lloc on es
jutja a les persones i no al plenari.
No entenc per què alguns grups
s'aferren a que doni explicacions al
ple”. Aquesta va ser la resposta de
l'alcalde santvicentí, Miquel Àngel
Martínez, a la petició dels partits
de l'oposició davant l'escàndol de
les obres que hauria fet a casa seva
amb recursos municipals.
En tot moment, Martínez va esquivar qualsevol explicació sobre
els fets i es va limitar a posar en
dubte la legitimitat de la gravació en la qual s'escolta l'alcalde i
un treballador municipal parlant
sobre aquests treballs. Segons el
mateix Martínez aquesta gravació
és “il·legal” i diu que ha posat el
cas en mans dels serveis jurídics
per analitzar la cinta i comprovar si està “descontextualitzada o
escapçada”.

Hi haurà moció de censura
Davant aquesta actitud de l'alcalde, tots els grups de l'oposició –9
Sant Vicenç (9SV), ERC, Cs, PSC
i PP– han acordat donar suport
a una moció de censura que en
les pròximes setmanes prepararà el grup majoritari de l'oposició, el 9SV. El seu portaveu, Jaume
Gumà, assegura que la voluntat
dels grups és “que el PDeCAT

Obertura 1-2 martinez.indd 3

Daniel Ferrer

La gravació compremetedora
Un treballador de l'Ajuntament, que respon al nom de Xavier,
truca l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Miquel Àngel Martínez,
per exposar-li els seus "nervis" per les preguntes i comentaris
que li fan altres membres de l'Ajuntament sobre els treballs que
estaria fent a casa de l'alcalde: "Si algú de l'Ajuntament ve a
casa teva, vigila amb el material", li insisteix l'operari. L'alcalde
intenta tranquil·litzar-lo i assegura que ningú té "cap prova de
res" i li demana que no li doni "més voltes" i que no "compliqui
la història". L'alcalde també intenta advertir el treballador: "No
te'n refiïs de ningú d'aquest ajuntament. Hi ha molt mala llet i
si et poguessin enfonsar, t'enfonsarien".
Aquesta és la conversa que s'ha filtrat sobre les presumptes
obres que l'alcalde hauria fet a casa seva amb recursos públics.

continuï governant”, com a grup
majoritari, però amb un altre cap
de files. Tot i que no s'han marcat
terminis, es preveu que el mecanisme de la moció de censura es

pugui activar en pocs dies. En els
dies posteriors a fer-se públic el
cas, Martínez va rebre pressions
del seu propi partit per apartar-se
dels seus càrrecs.

04/07/2018 18:18

Comarca

Martinez va comparèixer amb els seus companys del PDeCAT al CCM i es va confessar "molt trist"

Daniel Ferrer

Martínez dimiteix del Consell Comarcal i
denuncia una conxorxa en contra
Reconeix que va fer un arranjament al jardí de casa amb "dotze maons" de
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que "s'havien de llençar"
Política: Redacció

El fins ara president del Consell
Comarcal del Maresme, Miquel
Àngel Martínez, va dimitir

Obertura 3-4 martinez 2.indd 2

dimecres després que el PDeCAT
li hagi demanat que s'apartés per
l'afer de les obres particulars que
va fer a casa seva amb material de
l'Ajuntament de Sant Vicenç de

Montalt, d'on es mantindrà com
a alcalde. Martínez va explicar que
un operari municipal va fer un arranjament al seu jardí particular
però “fora del seu horari laboral”.

04/07/2018 18:23
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Tot i això, admet que el treballador
va utilitzar, sense el seu consentiment, “dotze maons” sobrants
d'una obra pública que “s'havien
de llençar”.
Assegura que l'error va ser no
haver ordenat la retirada dels maons un cop va conèixer els fets, que
ara han transcendit a la llum pública a través de la gravació d'una
conversa entre tots dos.

Una "conxorxa" d'algú proper
Amb tot, Martínez entén que el
partit li hagi demanat la dimissió
del Consell Comarcal del Maresme
perquè aquest és un càrrec “polític” que depèn de la confiança o
no del partit. Per contra, ha decidit mantenir-se com a alcalde de
Sant Vicenç de Montalt on, assegura, manté intacta la confiança
dels veïns.
L'alcalde santvicentí assegura
que centrarà els seus esforços en
“reconstruir l'honorabilitat” i en
fer que tots els fets surtin a la llum
per poder demostrar que algú del
seu propi “entorn” li ha volgut fer
mal políticament. Martínez sospita que algú del seu propi grup
municipal o de la militància del
partit hagin pogut maniobrar per
preparar la gravació de la conversa.

La seva versió: va donar feina
a l'operari per ajudar-lo
Martínez recorda que els fets es remunten al 2011 i assegura
que la gravació que el delata forma part d'una "conxorxa" orquestrada per algú del seu entorn. Martínez ha explicat que va
donar feina a un treballador de l'Ajuntament fora del seu horari
laboral al consistori perquè pogués guanyar-se un sobresou just
quan estaria travessant un mal moment econòmic i personal.
L'alcalde no ha pogut garantir que les feines sempre es fessin
fora de les hores de feina a l'Ajuntament però insisteix que
aquest és l'acord que tenia amb ell. Sobre l'ús de material de
l'Ajuntament, Martínez ha detallat que es tractaria de només
dotze maons que l'operari hauria aprofitat sense consentiment de
l'alcalde i que, en tot cas, es tractaria de material sobrant d'una
obra pública que estava previst llençar. Quan es va assabentar,
explica, es va "enfadar molt" però no li va donar importància.
Ara, reconeix que el seu error va ser no demanar que es retiressin
aquests maons de casa seva, diu que en cap cas es pot parlar
de corrupció o malversació de fons i apunta a una "conxorxa"
contra la seva persona com a desencadenant de la polèmica.

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 martinez 2.indd 3

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

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

637 509 776

www.montserratcabre.es ·

·
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Requereixen informació a l'Ajuntament pels
contactes amb una empresa investigada

Expectació davant l'edifici del Carreró on la Policia recopilava informació municipal

Daniel Ferrer

La Policia Nacional entra a l'Ajuntament a recopilar documentació en l'operació contra
el frau en la contractació d'aplicacions informàtiques per a la gestió del trànsit
Successos: Redacció

La policia espanyola va dur a
terme dimarts una macrooperació policial en diversos ajuntaments d'arreu de l'Estat, en contra
la compra fraudulenta d'aplicacions informàtiques per instal·lar en
semàfors destinats a la pacificació
del trànsit a canvi de suborns.
Es tracta d'una operació dirigida
per la Fiscalia Anticorrupció i pel
Jutjat numero 2 de Badalona contra diversos consistoris i l'empresa
Aplicacions Gespol de Barcelona
–actualment integrada al grup
Valoriza Serveis Mediambientals.
En el cas de Mataró, la Policia
va entrar a les dependències de
l'Ajuntament del Carreró per requerir informació sobre els contractes entre l'Ajuntament i l'empresa investigada.
Segons la Fiscalia Anticorrupció,
els fets investigats podrien constituir delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració
pública, revelació d'informació privilegiada, malversació de fons públics, tràfic d'influències, suborn,
falsedat documental per funcionari
públic i per particular, alteració del

Tot 1 ciutat registres.indd 2

preu de concurs públic i pertinença
a organització criminal. L'operació
va acabar amb quatre detinguts.
A la resta de l'Estat, s'han arrestat

onze persones més, que passaran
a disposició del jutge de Badalona
en els pròxims dies juntament amb
els quatre detinguts a Catalunya.

“No tenim res a amagar, el
que busquen és a internet”
“No tenim res a amagar i sí un gran compromís amb la transparència i per això estem oferint màxima col·laboració a la Policia
Nacional”. En aquests termes s’expressava l’Alcalde David Bote
que va voler valorar l’entrada d’agents a l’Ajuntament dins
l’operació policial a tot l’Estat que investiga l’empresa Gespol.
Bote va comparèixer per fer-se ressò de com la mateixa fiscalia
distingeix entre alguns ajuntaments que estan essent escorcollats
i d’altres als que només se’ls requereix informació. Mataró es
troba en aquesta segona classificació i, a més, el mateix Alcalde
va voler demostrar amb una tauleta a la mà que “la informació
que estan requerint és a internet, a l’abast de qualsevol ciutadà”.
Gespol és l’empresa gestora del software policial. L’Ajuntament
té contractat aquest servei des del 1997 i la relació entre proveïdor i administració local acaba aquí. Bote va voler mostrar
com a través del portal de pressupostos i de la transparència
tothom pot comprovar els serveis i els imports que l’empresa
ha facturat a l’Ajuntament, que es limiten al manteniment del
software que fa servir la Policia Local. “El software és un servei
molt antic del que es paga una quota de manteniment d’uns
400 euros al mes”, explica Bote. Gespol, doncs, no ha guanyat
els concursos als que s’ha presentat a l’Ajuntament de Mataró
per altres serveis com els controls semafòrics, que són els
investigats en l'operació.

04/07/2018 18:07
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Agenda
Guia cultural

FESTA D'ESTIU,
DANSES, SARDANES I HAVANERES
Dissabte

7

de juliol
18h, balls tradicionals //
19.15h, Sardanes //
22h, Havaneres //
Plaça de Santa Anna
(Mataró) //

L

a Plaça de Santa Anna serà
escenari aquest dissabte de
la Festa d'estiu que servirà de
tastet de diferents tradicions
catalanes que tenen la música
i la història com a elements en
comú. Les danses com els balls
de bastons o les evolucions dels
Mestres del Gai Saber, les sardanes de la Cobla Premià o les
havaneres amb Barcarola prometen una tarda i vespre intensos.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Fiorgue. VII Festival Internacional
d'Orgue Mataró-Barcelona
Del 6 al 19 de juliol / Mataró
Dissabte 7 juliol / 21h / Basílica
de Santa Maria: 'El virtuosisme del
gran Franz Liszt portat a l’orgue',
Raúl Prieto interpreta obres de de
Franz Liszt. Gratuït.
Dilluns 9 juliol / 20.30h / Església
del Convent de les Carmelites:
'Colors del Barroc', Arturo Barba
(orgue), Aurora Peña (soprano) y
Raul Junquera, trompeta. Gratuït.
Dijous 12 juliol / 21h / Basílica
de Santa Maria: 'La forma sonata des del Barroc fins al segle XX',
concert de l'organista Konstantin
Volostnov. Preu: 3€.
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Big Band Jazz & The Hanfris
Quartet
Divendres 6 juliol / 21.30h / Plaça
de l’Església (Cabrils) /
Concert inaugural del MUSICAB,
Festival de Música de Cabrils.

Nits d’Emocions: 'Aire'
Dissabte 7 Juliol / 23h / Sorli
Emocions (Vilassar de Dalt) /
Reserva taula: 937.537.184.
Concert que barreja flamenc, soul,
jazz i música llatina.

Vermut musical: 'Big Band de
l’EMMM'
Diumenge 8 juliol / 12h / Parc de
Créteil (Mataró)
Recorregut per les peces tradicionals del repertori de Big Band, passeig per la música dels anys 40 i 70.

TEATRE I DANSA //
Assaig obert: 'Jojo'
Dissabte 7 juliol / 20h / Can
Gassol. Centre de Creació d’Arts
Escèniques (Pl. Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Assaig obert del nou espectacle de
la jove companyia 'Ytuquepintas',
establerta a Mataró. Art amb sorra, titelles i música.

'Un cos exaltat governa una
ment residual'
Diumenge 8 juliol / 12h /
Magatzem d'Arqueologia Vallveric
(riera Can Soler, Mataró) / Gratuït
Performance d'Eulàlia Rovira, vinculada a l'exposició 'El 85% de la
matèria' que es pot visitar a Can
Palauet.
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VERMUT MUSICAL /

CONCERT /
'Ball de màscares'
Diumenge 8 juliol / 18h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Entrada: 17€.
L'Orquestra de Cambra del Reial
Cercle Artístic de Barcelona presenta una selecció de danses del
Renaixement i el barroc.

Espacea + dj Tatsumi & Masako
Dissabte 7 juliol / 12h / Jardins
de l'Escorxador Bar Capgrossos
(c. Francisco Herrera, 59. Mataró)
La banda combina ritmes caribenys
amb beats electrònics. Últim concert del "Sonic June", cicle de música independent i alternativa.

Camí de Santes
Diumenge 8 juliol / 21h / Plaça
de Can Xammar (Mataró).
Poesia amb Andreu Subirats i música amb el grup Caseta. Servei
de barra i degustació a partir de
les 19.30h.

Poesia i + 2018
Dissabte 7 juliol / Museu-Arxiu
Can Caralt (Ctra. Sant Vicenç,
14. Sant Andreu de Llavaneres):
19.30h, 'Teoria dels colors', espectacle poètic per a la vista i l'oïda. 20h,
Peru Saizprez, poeta de textos elàstics i voladors. 20.30h, Germà Aire,
projecte musical d'avantguarda.
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Dijous 12 juliol / Mataró
19.30h Ca l'Arenas (c. Argentona,
64): 'Vull les olives', recital de poesia i música de Dolo Betran i Anna
Carné. 21h Pati de la Residència
Sant Josep: 'Miquel Serra', concert
de folk mallorquí. 22h Pati de la
Residència Sant Josep: 'Palau6',
espectacle de cinema a la fresca,
cabaret i poesia en escena.

INFANTIL //
Tastets culturals al mercat:
'Contacontes'
Dissabte 7 juliol / 11h / Mercat de
la Plaça Gran (Mataró)
Sessió de contacontes per a infants,
a càrrec de Buc de Llibres. Organitza:
Unió Botiguers de Mataró.

Empedrat de contes
Capvespres als Jardinets: 'El
bon ciutadà'
Dijous 12 juliol / 20.30h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Homenatge a Manuel de Pedrolo. A
càrrec de TeclaSmit Teatre Popular.

Dimarts 10 juliol / 18h / Biblioteca
Pública Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, Mataró)
Hora del conte especial amb la pallassa Priska, amb il·lustracions gegants i taller de maquillatge.
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FESTA /

FESTA /
30 aniversari Esplai Rabadà

'Noche Blanca'

Dissabte 7 juliol / Esplai Rabadà
(Muralla Sant Llorenç, 15. Mataró)
11h, inauguració. 12h, colla castellera Capgrossos de Mataró. 13h, concert Joan Lorente. 14h, dinar. 16h,
cafè-karaoke. 17h, concert Marc
Ràmia. 18h, espectacle flamenc.

Dissabte 7 juliol / Hdad. Divina
Pastora. Torre Can Palauet (Av.
President Tarradellas, Mataró)
18h, Jornada portes obertes amb
jocs infantils, zumba, sevillanes,
etc. 21h, la gran nit blanca (coctail benviguda, mojitos i música).

FESTES I FIRES //

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)

XERRADES I LLIBRES /

Divendres 6 juliol / 17.30h: El conte de la rotllana 'En Zabre se'n va
d'acampada', de Brian Paterson.
Dimecres 11 juliol / 17.30h: Art Time:
'Coco Chanel', d’Isabel Sánchez.
Conte i taller d'activitats plàstiques.
Dijous 12 juliol / 17.30h: Els dijous
a la biblio: 'L’increïble nen menjallibres', d’Oliver Jeffers.

'Camí Ral. De l'hotel Suís a
l'Havana'

Fira internacional de Ceràmica
- Argillà Argentona

Dilluns 9 juliol / 19.30h / Dòria
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de
l'autora, Pilar González-Agàpito.

Dies 6, 7 i 8 de juliol / Circuit urbà
al centre de la vila d'Argentona
Mercat a l'aire lliure amb més de
70 artesans de ceràmica d'arreu
del món. Activitats per a tots els
públics: Demostracions de terrissa,
tallers de ceràmica, mostra de cinema, trepitjada de fang familiar, etc.

Empedrat de contes
Dimecres 11 juliol / 19h / Biblioteca
Antoni Comas (Mataró)
"Pícnic per a petits curiosos", a
càrrec de Sherazade Bardají.

Buc de contes
Dimecres 11 juliol / 17.30h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Boníssim!', de
Janik Coat i Bernard Duisit.

Agenda 1828.indd 4

'Inquisició i decadència'
Dijous 12 juliol / 19.30h / Buc
de Llibres (Muralla del Tigre, 31.
Mataró)
Presentació del llibre amb la intervenció de l'autor, Jordi Bilbeny.

'Em cuido per cuidar-te'
Dijous 12 juliol / 19h / Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec d'Alberto García,
Psicòleg de la Fundació Hospital. Es
comptarà amb l’experiència de persones que han fet de cuidadores.

IX Mostra de Balls de Gegants
Dissabte 7 juliol / 19h / Mataró
La Colla Gegantera Iluro, convida colles geganteres d'arreu de
Catalunya. 18h, Exposició de figures
la plaça Santa Anna. 18h, Cercavila
Riera amunt. 19h, Mostra de balls
de Gegants a la plaça de l’Ajuntament. 20h Cercavila de cloenda
fins a la plaça Santa Maria.
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TRADICIONS /
Trobada de puntaires
Diumenge 8 juliol / De 10 a 13h /
Part alta de La Riera de Mataró
306 puntaires de 41 escoles coincidiran a la trobada de 'Els
Gramanets'. Ensenyaran els seus
treballs amb l'art tèxtil i la tècnica
de la punta de coixí.

42è Aplec de la sardana
Dissabte 7 juliol / 21h / El Casal
de Llavaneres (Avda Catalunya,
56. Sant Andreu de Llavaneres)
Amb la participació de les cobles:
Palafolls, Jovenívola de Sabadell i
Principal del Llobregat.

RUTES I VISITES //
Visita guiada
monumental

a

l’orgue

Divendres 6 juliol / 13 i 18h /
Basílica de Santa Maria (Mataró)
/ Cal inscripció prèvia a l’Oficina
de Turisme o 93.758.26.98.
Visites a l’orgue més gran de
Catalunya, amb Raúl Prieto.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 7 juliol / 11 i 19h / Basílica
Santa Maria (Mataró) / Preu: 8-10€.
Inscripcions: 659.132.649.

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

Visita guiada per descobrir la
Capella, la sagristia i la Sala de
Juntes del conjunt barroc, obra
del pintor Antoni Viladomat.

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró
- Argentona
Dissabte 7 juliol / 10h / Des de
l'Ajuntament de Mataró / Preu:
10,14€ / +65 anys i de 8 a 16: 7,61€
/ gratuït fins a 7 anys.
Visita guiada a diversos edificis
modernistes de l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch.

Ruta del mar
Diumenge 8 juliol / 19h / De l'Ermita de Sant Simó al Port (Mataró)
Ruta guiada per descobrir la vinculació de Mataró amb el mar: història marítima i naviliera, l’entorn natural de la costa, transformacions
i modernitzacions del litoral, etc.

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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'Guinovart figuratiu'

INAUGURACIÓ /

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

Ceràmiques, d'Enric Mestre
Museu del Càntir (Pl. Església,
9. Argentona) / Inauguració: divendres 6 de juliol a les 18.30h.
15 obres de l’etapa de més plenitud
creativa de l’artista valencià de
llarga trajectòria i reconeixement
nacional i internacional.

'Dissenys i Ceràmica 3D'
Casa Gòtica (Pl. de l'Església, 4.
Argentona) / Inauguració: divendres 6, a les 17.45h. Fins al 22
de juliol.
Peces creades a partir de la impressió 3D ceràmica.

Sala d'exposicions Can Palauet

Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).

(c. d'en Palau, 32. Mataró).
Fins al 29 de juliol:
• 'El 85% de la matèria', exposició
col·lectiva 8 artistes.
• 'Anima[t]', alumnes 6è de primària de l’Escola Montserrat Solà.

Fins al 7 de juliol:
• 'Ocellam'. Homenatge literari
als ocells.
Fins al 14 de juliol:
• Mostra dels Llibres Gegants de
la Ciutat de Mataró.

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

VI Mostra de Gegants i Cultura
Popular de Mataró

'Posem fil a l'agulla'

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

'De l'ofici a l'art'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres
6, a les 19.30h. Fins a 29 de juliol.
Obra recent de Francisco Cabanillas.

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Inauguració: dimecres 11, a les
18.30h. Fins al 21 de juliol.

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.

'Puig i Cadafalch vist per
Ramon Manent'

'Palau mira Picasso'

'Poble, mar i pedres'

Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Inauguració: divendres 6, a les
20h. Fins al 15 de setembre.
Exposició de fotografia.

Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró).
Mostra de fotografies i documents,
de la recerca de Josep Palau i Fabre.

Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral,
30. Vilassar de Mar) / Fins al 31
de juliol.
Vilassarenc Miquel Ortega.

'Moments de llum'

'Contradiccions'

C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Inauguració: dissabte 7, a les 12h. Del 6 al 29 de
juliol.
Aquarel·les i dibuixos, Joan Castellà.

La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 14 de juliol.
Exposició de tres generacions:
Ricard, Thierry i Ivan Jordà.

'Mataró Potatoes. El temps de
la patata al Maresme'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de
Mar) / Fins al 6 de juliol.
Exposició comissariada per l'Arxiu
Comarcal del Maresme.

'Homenatges'
Ateneu

Fundació

Iluro

(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 22 de juliol:
• 'Mataró dempeus' de l'ANC, recull
d'imatges dels actes i mobilitzacions després de l'1-O.
• 9è Certamen de les Arts dels
Casals de Gent Gran de Mataró.
Fins al 29 de juliol:
• 'Colita, perquè sí!', retroespectiva
de la fotògrafa catalana.

exposicions 1828.indd 2

Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 15 de juliol.
Pirogravats i escultures de Joan
Solà, artista mataroní.

'Pompeu Fabra. Una llengua
completa'
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan,
8. Cabrera de Mar) l Fins al 12
de juliol.

'Col·lecció Bassat. Escultures
1911-1989'

Col·lectiva de VilassArt

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 14 d'octubre.
Vuit dècades d'art a través d'escultures de més de 30 artistes.

Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 9 de setembre.
Exposició col·lectiva.
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Parlem de...

... la cadira de
l'alcalde Abril
Ara fa dos mesos que es va col·locar,
a la Riera de Mataró, la cadira de
l’alcalde Abril. Mataró no és una
ciutat que es prodigui en escultures
a peu de carrer, a tocar del vianant
i amb les que es pugui interactuar.
Perecoll recupera, en el sentit original, el seient de la sala de plens
utilitzat per aquest alcalde mataroní
afusellat pel franquisme. Convida
al ciutadà a asseure-s’hi, tocar-la i,
sobretot, fer-se-la seva.
Comencen aquí les múltiples interpretacions de l’espectador. Missatge
polític, doncs, potser si. Missatge social, doncs, potser també. Crear un
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circuit escultòric d’aquesta tipologia
a la nostra ciutat, doncs, veurem.
Els cinc forats de la cadira recorden
la cruesa del moment, els trets a
l’alcalde. La situació estratègica, a
cavall entre l’Ajuntament i la presó,
on va ingressar i posteriorment va
ser traslladat a la Model de Barcelona
per jutjar-lo i executar-lo; no deixen
a dubte del missatge.
Si parlem de la plasticitat de la cadira, hi ha peces més genuïnes de
l’artista, més properes a la realitat
perecolliana i, possiblement més
identificatives. Amb això no vull dir
que és una obra menor, sinó diferent
en la trajectòria de Perecoll.
Ja sabem, que en els nostres temps,

aquests monuments i la seva simbologia generen debat, controvèrsies i reflexions. En el meu cas em
sumo al respecte i a l’anàlisi que se’n
pugui derivar des de la perspectiva
històrica, artística i cultural.
L’art és eina social, de posicionament, d’enriquiment però mai ho
hauria de ser de confrontació, de
crítica destructiva. És el moment de
fer passes endavant i deixar de banda
els individualismes. Ens hem d’asseure en cadires i acostar posicions.
Potser és el missatge de la nostra?
ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Doctor, Historiador de l'Art i
Gestor Cultural
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Gent gran
CASALS //
Casal de gent gran de Cirera.
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h.
• Activitats: Mandales de paper.
Sevillanes. Català (divendres). Ball
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns i dimecres). Informàtica (de
dill a dij). Patchwork (divendres).
Petanca (grup femení dimecres
de 17 a 19h i grup masculí cada dia
de 10 a 12h). Manualitats (Dilluns
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda).
Pilates i Ioga (dilluns i dimecres).
Jocs de taula. • Es fan tripletes de
petanca femenines (interessades
contactar). • Necessitem voluntaris
per donar classes d'informàtica a
gent gran.

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
mataro
2.pdf
2
sobre robatot
(dij),
novesmida
tecnologies
(div), ping-pong (div), teatre (div).

www.totmataro.cat/gentgran

Casal de gent gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
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€).

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
9:36
fl28/2/18
oral, 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.

Associació Gent Gran Pla d'en
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6.
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: diumenge de 17 a 20h. • Ple
i ratlla: divendres 16:30h. Tallers i
activitats: Ball de Saló (dimarts),
Ball en línia (divendres), Sevillanes
(dilluns i dimecres), Taitxi (dilluns
i dijous), Sardanes (dimecres),
Puntes Coixí (dimarts), Informàtica
i Català (dijous), Labors (dilluns i
dijous) i Taller de Memòria.

UDP. Casal de gent gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Activitats: Tai-Txi (dill-dmc 1011h). Patchwork, ganxet i mitja (dl
16-18h). Relaxació (dt i dv tarda).
Mandales (dt 16-19h). Informàtica
(dt i dv matí). Taller De Memòria
(dc 10-11h). Ball en línia (dc tarda).
Anglès (dj 10:30h). Playback (dj
10h). El Quinze (dj 16:30h). • Melé
de petanca (dill 9:15-12:30h). • Jocs
(cada tarda): Petanca, Rummicub,
cartes i dominó. • Sopar-Ball, penúltim dissabte de mes.
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Sèniors
Platges malmeses (2)

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,
ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

més que una clínica

JULIOL
i AGOST

-20

%
dte.

* Consulteu promoció.

A la costa del Maresme existeixen 5
ports esportius (Arenys, Llavaneres,
Mataró, Premià i el Masnou). El primer d'ells, el d'Arenys es va construir
l'any 1961, afectant les platges situades a ponent, ràpidament malmeses.
Si recorrem a fets històrics, constatem que l'any 1973, es construeix
a Tenerife, la primera platja artificial
del món, amb sorra blanca procedent del desert del Sàhara i protegida mitjançant la construcció de
trencaonades i espigons.
També que l'any 1974, es construeix el port de Premià, amb efectes
negatius immediats, consistents en
la desaparició de la platja de ponent,
al mig del poble. Desaparició que
es va tornar a produir l'any 2017, al
no realitzar-se cap transvasament
de sorra.
L'any 1984 el Departament de
Costes, en adonar-se que aquesta
desaparició de la platja, posava en
perill la protecció de la via del tren,
va endegar actuacions, semblants a
la creació de platges artificials, amb
l'aportació de sorra procedent del
fons marí i la construcció d'espigons, amb duracions limitades a
l'acció destructora dels temporals.
Cal començar a distingir entre el
manteniment natural de les platges,
mitjançant la creació de l'obligatori
bypass en els ports esportius, i la creació de platges artificials, mitjançant
l'aportació de sorra i la construcció
de trencaonades i espigons.
Els pobles afectats pels ports esportius haurien de tenir clar que la
desaparició de les seves platges, no
està produïda pels temporals, que
una platja natural recupera sempre
per ella mateixa, sinó pels efectes
barrera dels ports esportius.

A TOTS ELS
TRACTAMENTS*
EXCEPTE ORTODÒNCIA
Atenem totes les mútues.
Consulta i pressupost sense càrrec.
Finançament a la seva mida.
Sedació.
Més de 15.000 implants col·locats.

Millorem el seu pressupost
mantenint la nostra QUALITAT
Segueix-nos a
facebook.com/marmolclinicadental
Més info a la nostraweb: www.marmolclinicadental.com
Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42
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Apunts
psicològics
Què és una persona
tòxica
La paraula tòxica ha sortit moltes
vegades en parlar de les emocions.
Tòxic (no em refereixo a la cançó) és
qualsevol producte que pot causar
un dany a una persona. Intentem
donar unes pistes per a saber què
és una persona tòxica. La paraula
és metafòrica. La persona tòxica
és la que parla contínuament i en
excés de si mateix, oblidant-se de
les persones que té al seu costar.
Alimenta de forma inconscient el
seu "ego", fràgil.
El discurs de la persona tòxica
està fet a través de queixes i pessimisme. Els que escolten han d'anar
veient que la vida no és així; o fugir
per cames, educadament, per tal
de no sentir-la.
La persona tòxica amb molta probabilitat es fa la víctima, pretén ser
el centre d'atenció constantment
per no passar inadvertida.

Farmàcies

La persona tòxica pren l'actitud que el món està contra ella; no
s'adona de l'ambient que genera. Va
de víctima. Genera un mal estar al
seu voltant. No n'és pas conscient.
La persona tòxica no reacciona
davant dels seus sentiments d'enveja, gelosia o supèrbia. Tot això
roba i menja l'energia dels altres.
La persona tòxica no és feliç ni
fa feliç els altres.
La persona tòxica és negativa
en tot. Mai se n'alegra dels èxits
dels altres.
La persona tòxica en la parella
empresona l'altre/a company/a.
Un malestar que pot semblar un
infern.
En canvi, què agradable trobar-se
amb persones que escolten, constructives i que fan viure la vida del
dia a dia.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
VISTA ALEGRE
C/ Almeria, 77 /
937 985 008
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

CRÉIXER
LES IDEES
FEM

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73
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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
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30.
Diss alterns 9 a 13,30.
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34
935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss.
de 9 a 14h c/Esteve Albert, 43
937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a
21. Diss. 9 a 14h Via Europa, 92-B 937 995 540
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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Dos detinguts per falsificar receptes i comprar
medicaments amfetamínics i benzodiazepines

Exemple de les receptes falsificades

ACN

Els arrestats a Mataró adquirien els documents a través d'una tercera persona pendent
de detenció i les segellaven amb un segell professional que va robar un quart implicat
Successos: Redacció - ACN

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 23 de juny a Mataró un
home i una dona, de 54 i 38 anys,
com a presumptes autors de 141
delictes de falsedat documental,
un delicte contra la salut pública
per tràfic de drogues, un delicte
d'estafa al Servei Català de la Salut
i un delicte de furt. Els dos arrestats
pertanyien a un grup format per
quatre persones, dues de les quals
estan en cerca i captura, una per
vendre les receptes mèdiques en
blanc i un home per robar la bossa
de mà a una metgessa amb el seu
segell professional dins. Els dos
detinguts es dedicaven a falsificar
receptes mèdiques que adquirien
a la dona que està en cerca i captura, les omplien amb informació
falsificada i els hi posaven el segell
professional que el quart implicat
havia robat. Les receptes eren per
a medicaments amfetamínics i
benzodiazepines.
Tots aquests medicaments generen una forta addicció i alguns
d'ells es relacionen amb la composició de la droga 'karkubi', molt
popular al Marroc. L'ús final dels

Tot ciutat receptes.indd 2

medicaments era, presumptament,
la venda il·lícita.
Els fets es remunten a mitjans
d'abril quan els agents del Grup de
Delinqüència Urbana van aturar
dues persones, amb nombrosos
antecedents. Durant l'escorcoll,
els van trobar diverses receptes
que semblaven falsificades. Una
d'elles, a més, estava en blanc, i
els van localitzar 410 pastilles de
la família de les amfetamines i de
les benzodiazepines.
Davant la possibilitat que les receptes fossin falses i que, per tant,

la medicació s'hagués obtingut de
manera il·lícita, es va intervenir
tot el material i es va iniciar una
investigació en col·laboració amb
l'Àrea de Farmàcia del Servei Català
de la Salut.

Talonaris robats
Els agents van determinar que les
receptes intervingudes pertanyien
a dos talonaris sostrets l'octubre
de 2017 a l'àrea d'Urgències de
l'Hospital de Blanes i que cada talonari contenia, aproximadament,
un centenar de receptes.

141 receptes falses
Arxiu

Els investigadors van saber també que s'havien confeccionat
com a mínim 141 receptes falses. El Servei Català de la Salut va
comprovar que entre els mesos de febrer i abril s'havia dispensat, en les diferents farmàcies afectades, medicació per valor
de 665 euros. Malgrat això, no descarten que les falsificacions
s'haguessin iniciat abans i que, per tant, el valor total sigui
superior. Les farmàcies en les quals adquirien els productes se
situen a l'àrea compresa entre Pineda de Mar i Barcelona ciutat.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions per aquests fets. Els arrestats van passar a disposició
judicial el 25 de juny i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs
per a tots dos.
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Sarai Martínez deixa Volem
per mantenir-se fidel a Podem

Bote es presentarà a
les primàries per a la
reelecció

La regidora serà no adscrita la resta de legislatura i
participarà de la confluència Catalunya en Comú Podem

S'ofereix al PSC per repetir
de cap de llista

Volem Mataró es queda amb
només una regidora, la portaveu
Montse Morón, al Saló de Sessions
de l’Ajuntament. Dilluns la fins ara
segona membre del grup, Sarai
Martínez, va fer oficial que passarà a ser regidora no adscrita la
resta de legislatura mantenint-se
en la línia de Podem a nivell general, català i local on es treballa
per constituir la candidatura dels
comuns de cara a les municipals
del 2019. Martínez va comunicar
la nova envoltada d'una trentena de militants del cercle local de
Podem entre els que també hi havia
l'altra regidora que va abandonar
Volem al cap de pocs mesos de
constituir-se l'Ajuntament, la no
adscrita Ana Maria Caballero. Per
Sarai Martínez “la decisió és per
mantenir la coherència i el compromís amb els votants, és una
qüestió de respecte i honestedat”
i va reivindicar l'èxit electoral de
Volem a Mataró en el marc del
“moviment social que representa
Podemos a tot Espanya”.
Per a Martínez ser baixa del
grup municipal és la seva “forma

de mantenir viu el compromís”
i atribueix a la desvinculació de
Volem del partit lila com el motiu
del trencament: “L'actitud empresa
per Volem és contrària a l'esperit
fundacional i no és fidel a les raons
per les quals ens van votar més de
5.000 mataronins”.

Treballant en la confluència
Martínez va confirmar que treballarà per la confluència sota la marca
d'En Comú Podem de cara a les municipals del 2019. Acompanyaven a
la ja regidora no adscrita el portaveu local de Podem Hèctor Xaubet
que va assegurar que “Podem està
compromès amb el projecte de
Catalunya en Comú i avui queda
clar que hi ha una representació
del partit a l'Ajuntament” per deixar clar que “ni Volem és Podem ni
Podem és Volem”.
També va valorar la decisió
Jaume Duran, de la direcció del
partit a Catalunya: “El partit ha fet
una aposta municipalista i una ciutat com Mataró tindrà tot el nostre
suport perquè també esdevingui
ajuntament del canvi”. | Redacció

La regidora, acompanyada de Duran i Xaubet, de Podem

Tot ciutat sarai + bote.indd 2

Ceduda

Bote es dirigeix al PSC

Cedida

David Bote, alcalde de Mataró, va
comunicar en l'assemblea oberta
del PSC que està disposat a repetir
com a cap de llista del seu partit en
les eleccions municipals del maig
de 2019. De moment, està previst
que les primàries del PSC per triar
el cap de llista se celebrin a la tardor. En el seu discurs, Bote va dir
que vol “portar Mataró més lluny
que mai en la transformació de la
ciutat i la igualtat d'oportunitats”.

Eslògan per la unió
“Tots som veïns de la mateixa ciutat, visquin on visquin, votin el que
votin, i és entre tots que la farem
progressar”, va dir, mentre que argumentava que “els que s'han dedicat a dividir el país difícilment
poden liderar aquesta ciutat”. És
per aquest motiu que el lema de
la campanya de Bote serà “Mataró
ens uneix”.
L'alcalde va fer aquestes declaracions en una assemblea oberta
a la seu socialista del Camí de la
Geganta, on també hi havia els
regidors del Grup Socialista de
l'Ajuntament de Mataró. L'acte
estava convocat per repassar la
tasca municipal dels primers tres
anys de mandat del govern presidit
per David Bote. | Redacció
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Junts per Mataró pressiona per
una sola llista independentista

Mataró Bus
estrena pàgina
web

El partit diu que Mataró no pot ser governat per aquells
que han avalat la censura política i la repressió policial

Amb més informació
i més fàcil de navegar

Fa uns dies, membres de l’equip
local del partit Junts per Mataró,
liderats per la recent escollida candidata a encapçalar la llista de la
formació, Míriam Nogueras, es van
reunir amb una representació de
Mataró per la República. Durant la
trobada, els membres Mataró per
la República van exposar l’objecte
de la seva entitat, que no és altre
que la voluntat d’organitzar i aconseguir que tots els partits, entitats
i associacions d’àmbit sobiranista
concorrin a les eleccions municipals del 2019 sota una mateixa
candidatura. Davant aquesta proposta, el partit mataroní ha emès
un comunicat instant al diàleg als
partits sobiranistes del consistori.
Des de la direcció de Junts per
Mataró han deixat ben clar que el
seu partit va néixer amb la voluntat
d’englobar i capitalitzar aquesta
unitat, amb un esperit obert, integrador i sense prejudicis polítics. De fet, tot i entendre que no
totes les forces polítiques tenen
una mateixa visió i objectius, tenen clara la gravetat i urgència de
la situació que viu el país i, per tant,

volen anar més enllà dels plantejaments polítics.
“Tenint en compte les majories existents actualment i la fragmentació de l’actual consistori,
és imperatiu que tots els partits
sobiranistes, independentistes i
republicanistes fem un esforç de
diàleg, de buscar consensos i realitzar actes de generositat política
per tal de poder concórrer junts
en una candidatura per Mataró”,
declaren en el comunicat emès.
A més, opinen que Mataró no es
mereix ser governada per aquells
que han negat del dret a decidir
democràticament el futur polític
del seu país i que han avalat la censura política i la repressió policial.

Volen trobar l’entesa
Opinen que cal trobar un marc de
relació en el que puguem posar
punts d’entesa en comú en l’àmbit municipal i estan convençuts
que els trobaran. De fet, les dues
representacions van comprometre’s a mantenir un contacte regular
i fer un seguiment de la situació a
la nostra ciutat. | Redacció

Junts per Catalunya vol unir electoralment l'independentisme local

Tot 4 ciutat junts + .indd 2

Daniel Ferrer

Mataró Bus

Arxiu

L'empresa Corporación Española
de Transporte, S.L., concessionària
del servei de Mataró Bus, ha creat
una nova pàgina web a través de
la qual els usuaris podran realitzar
les seves consultes d'una forma
més actual, dinàmica i intuïtiva.
El lloc web té en compte les noves tecnologies i un disseny més
modern d'acord amb la nova imatge de la marca Avanza. Deixant
enrere l'arquitectura obsoleta de
frames, el disseny s'ha construït
seguint les directrius que permeten que la web sigui adaptable a
smartphones, tauletes, ordinador
portàtils, PC, etc.

Buscar itineraris
A més a més, com a novetat hi haurà al menú principal l'opció 'Com
anar a...', la qual permet buscar
itineraris en autobús sobre la guia
de carrers de Mataró. Introduint
les adreces d'origen i destí del seu
itinerari, es configuraran les diferents opcions per iniciar la recerca. Un altre canvi és l'apartat
d'incidències, que passa a dir-se
'Avisos'. | Redacció
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Ca la Ceci
Restaurant: Jordi Gomà

Després de regentar un restaurant d’èxit a Alella amb
el mateix nom fa un parell d’anys, la Ceci i en Toni han
decidit traslladar la seva experiència i concepte a Mataró,
més concretament al barri de Cerdanyola, molt a prop
dels Salesians i del Miquel Biada. Ca la Ceci és un restaurant familiar en el que ofereixen cuina peruana natural i
casolana, evitant al màxim els congelats i els productes
prèviament processats. Per alguns plats sí que importen

Tot a Taula 1,2 Repor Ca la Ceci_V3.indd 2

ingredients sud-americans indispensables, però per la
resta aprofiten els negocis del barri i mercats propers.
La Ceci és de Chimbote, la capital peruana de la pesca,
i es nota aquest origen en molts dels seus plats, com els
“ceviches”, el “chicharrón de marisco” –un espectacular
plat combinat amb peix i marisc variat fregit amb una
tempura molt fina, acompanyat amb una ceba marinada– o el “combo marino” per exemple –plat combinat
amb els dos anteriors I un arròs amb marisc–.

04/07/2018 17:27
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La millor cuina
peruana
Varietat en la carta
Altres plats del Perú que ens poden cuinar són el “lomo
salteado” –vedella saltada al wok amb verdures, acompanyat d’arròs–, la “causa limeña” –patata bullida i premsada
amb ají groc, sal i llimona, amb la que es fa una massa i
es munta com un pastisset de diverses capes amb alvocat, pèsols i altres ingredients–, el “chicharrón de cerdo”
–costelles de porc que després de coure’s amb aigua i sal,
es fregeixen i després s’acompanyen de moniato fregit–
o la “papa a la huancahína” –patata bullida sencera, que
després es pela, talla a rodanxes i serveix amb una salsa
amb ají groc, ceba i all, que es bat amb llet i galeta–.

Horari: de dimarts a dijous obren a les 6.30 h, de
divendres a diumenge a les 8h. Tanquen dimarts
i dimecres a les 20.30 h (més tard si hi ha gent),
de dijous a dissabte quan acaben els sopars i
diumenge després dels dinars. Dilluns tancat.
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Per descobrir
nous sabors
Al migdia: Al migdia tenen menú diari a 10,50 €,
on no obliden la cuina catalana –hi podem trobar
musclos al vapor, peus de porc, conill amb salsa
o cap i pota, entre molts altres–, però intenten
introduir un o dos plats del Perú, amb opció de
fer mig menú per 7,50 €, sempre amb beguda i
postres casolanes.
A la nit: Ben aviat es podrà degustar un menú
peruà amb tres plats per compartir de primer i un
segon a escollir o, si ho preferim, podrem optar
per alguna de les seves safates per compartir de
“chicharrón” o altres combinats. Un dels objectius que tenen és el d’aconseguir que 'Ca la Ceci'
sigui un punt de trobada de diverses cultures,
en el que tothom s’hi trobi com a casa, amb un
tracte molt proper i sorpreses pels clients, com
per exemple tapes creatives que s’ofereixen gratuïtament als que tinguin la sort de ser al local
quan apareix la inspiració.
És habitual demanar què s’ha cuinat aquell dia
per poder tastar especialitats acabades de fer, i
aprofitant que les postres són casolanes –com
el deliciós “pie” de llimona, amb base de galeta,
rovell d’ou barrejat amb llet condensada i suc de
llimona per sobre, i per acabar merenga, o el de
maracujà, també excel·lent– també molta gent
en demana per emportar.
En resum, un lloc per descobrir nous sabors pels
més atrevits o per menjar un bon menú diari,
sentint-se com a casa gràcies a un tracte molt
familiar i una cuina casolana i natural.
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LA RECOManaCIÓ DE:

CALLOS DE BACALLÀ
Una especialitat
basca de la nostra
carta, no t'ho perdis!
A Stroombier, l'autèntica cuina basca
pel nostre xef en
Patxi.
Méndez Núñez, 39. Mataró |
935 18 446 26
www.stroombier.com

LA RECEPTA DE

LA RECOManaCIÓ DE:

XIPIRONS
AMB MONGETES
Aquest és un dels
plats dels que gaudireu al nostre menú de
migdia de 13 euros tot
inclòs.
Via Europa, 98 Mataró |
938 065 910
Pàrquing gratuït trucant abans.

11

TORRADA DE FAJOL
AMB ALVOCAT, LLAVORS
I GERMINATS
Torrada de fajol amb alvocat, llavors i
germinats. Torrada de pa sense gluten
apta per a celíacs, rica en greixos saludables omega-3 i omega-6, vitamines
del grup B i E, proteïnes i minerals. La
recepta te la recomana el dietista i
expert en nutrició Gabor Smit.

Ingredients
•
•
•
•
•

Torrada de fajol
Alvocat
Llevat de cervesa
Llavors de cànem
Germinat de rabanet

Recepta patrocinada per:

RECEPTA VERITAS 1828.indd 3

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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lvienrose

CONCURS

#totataula
towandafood

guanya
el premi de
SEIS SENTIDOS
"Maxitortita de nutchoc con crema de
vainilla"

missfoodielover

guanya
el premi de
El PATI GUANYABENS
"Crepe diferent"

guanya
el premi de
STROOMBIER
"Entrecot en mayúsculas"

Aquesta setmana 8 premis més!

Tot a taula 3,4 instagram 1828.indd 2
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africaeme

davidlineas

guanya
el premi de
TAO BEACH

guanya
el premi de
LA BURGUESA
"Subiendo el nivel de mis paellas caseras"

"Caminatas de sábado con helado en mano"

gargarisa.ig308

codinateresaarges

guanya
el premi de
ESPINALER

guanya
el premi de
MUETA
"Champis amb pernil picat i ous de guatlla"

"Ying Yang"

OPTA A MENÚS A:

Tot a taula 3,4 instagram 1828.indd 3
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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

GRIFERÍA
DESCATALOGADA
A PRECIOS
INCREÍBLES

TERMOSTÁTICAS 1 as MARCAS

25
DESDE

€/ud

ESTE VERANO, NO TE QUEDES SIN LA TUYA
Más ofertas en nuestras tiendas

2P GRESS ARGENTONA 1828.indd 2
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PROMOCIÓN!
EN GRIFERÍA ITALIANA
· Columna ducha Birillo extensible.
· Rociador redondo 22cm.
· Flexo extensible; 150cm.
· Termostático con desviador.
· Garantía de 2 años.

Ahora:

447

€

243,35

€

· Columna ducha Moby.
· Rociador cuadrado blanco, 28 x 28cm.
· Termostático con desviador.
y repisa de cristal.
· Flexo de PVC plateado.
· Ducha de mano blanca, 3 pos.
· Garantía de 2 años.

Ahora:

Antes

780
2P GRESS ARGENTONA 1828.indd 3

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Antes

€

510

€
4/7/18 12:49
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FACTORY
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)
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Del 6 al 12 de juliol de 2018

SIS MEDALLES MEDITERRÀNIES
Pugen al podi Gàlia Dvorak (dos cops), Marta Bach,
Helena Lloret, Laia Flores i Amaranta Fernàndez

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 del Tot Mataró

Comença el clàssic
La polèmica exculpació de Froome marca el Tour 2018
Tornarem a seure al sofà atents.
Amagarem la pestanya del reproductor a la feina, de forma clandestina, per no deixar d'estar al cas. És
probable que algú de casa arrufi
el nas quan diguem que ens aixequem de taula per fer el cafè i repetirem l'escena habitual de tants
diumenges de clàssiques o de les
altres grans proves i, d'amagatotis,
encendrem la televisió en 'mute'.
Aquest dissabte arriba –amb
retard d'una setmana pel maleït imperi futbolístic– el Tour de
França i és obvi que a moltes llars
es repetiran els moments costumistes que acabo de definir. El Tour
és quelcom que, segurament de
forma injusta, és més seguit que no
pas el ciclisme com a disciplina. La
grande boucle té màgia i magnetisme i enguany fins i tot haurem de
fer menys migdiades de Santes si
en volem seguir el desenllaç. Però,
si em permeteu, em confesso destrempat en l'hora que ens hauria
d'excitar a tots els que ens emocionen les epopeies sobre rodes de

tracció humana. Que el nom que
protagonitza la setmana prèvia
sigui la d'un dopat enxampat que
és exonerat pel poder influent del
seu super-equip ens envia a tots els
que ja comptem lustres de records
ciclistes, a la sensació del remolí
perillós del que aquest esport sembla no poder o no voler escapar-se.
Els que vam créixer ometent que
Perico havia donat positiu i preferim no estirar del fils que va moure
el gran Indurain, els que recordem
la generació posterior com la de
l'EPO, el Festina, la conxorxa. Qui
recorda la vergonya processal que
va fer que l'Operación Puerto quedés en res i encara avui competeixi
gent a qui van enxampar amb sang
per ser adulterada o tothom qui sàpiga de com Chris Froome ha edificat el seu imperi ciclista només
pot que tendir a la sotsobra davant
del Tour que s'enceta. Almenys fins
que comenci. Que la carretera ens
sigui anestèsia una vegada més.
Perquè n'hi ha per fotre el maillot
jeune al foc, altra vegada.

El Personatge Laia Flores

Bàsquet Mann Filter

Staffel

tot

Esport

Suplement coŀleccionable
d'informació esportiva
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Torna a jugar a prop de casa
amb una plata a Tarragona
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Sis medalles mataronines a Tarragona 2018

Les sis medallistes mataronines als Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. | @RFEN, @TARRAGONA2018 @MARIAGUIXA @GALIADVORAK

Les mataronines Marta Bach,
Helena Lloret, Gàlia Dvorak,
Laia Flores i Amaranta
Fernàndez se'n van de
Tarragona amb un metall
Els Jocs del Mediterrani de Tarragona 2018 van arribar a la seva
conclusió, i amb ells el botí de sis
medalles per a les esportistes de
la nostra ciutat, que fan pujar el
total històric fins a 31.
Gàlia Dvorak aconsegueix el
primer bronze en individual
El passat dijous 28 a la tarda va
arribar la primera medalla mataronina als Jocs Mediterranis de

Tarragona 2018, la que era la 26
de l'esport mataroní en la llarga
història d'aquests jocs. Va ser Gàlia
Dvorak fent-se amb el bronze després de superar en un partit dramàtic a la sèrbia Lupulescu. Aquesta
era la segona medalla de la Gàlia
en els Jocs Mediterranis –encara
havia d'arribar la tercera– després
de la que havia guanyat a Pescara
2009. Però en aquella ocasió havia
estat en la competició per equips.
La Gàlia Dvorak va començar
de bon matí (9:30) amb un difícil
partit de quarts de final en el qual
va superar la grega Toliou per un
ajustat 4-3 amb parcials d'11-7, 13-11,

Gàlia Dvorak en acció durant un dels partits. | RFET

TOTESPORT 1533 (1-6).indd 3

9-11, 7-11, 1-11, 11-7 i 12-10, que ja indiquen clarament les dificultats que
va tenir la palista mataronina per
fer-se amb un lloc a semifinals i
poder lluitar per les medalles.
A les 11:30 hores va haver de fer
front a la semifinal contra la monegasca Yan Xiaoxin, que va comptar a Tarragona amb el suport del
príncep Albert, ja que era una de
les candidates a medalla del petit
principat. La jugadora d'origen xinès està situada en el lloc 128 del
rànquing mundial i va començar en
tromba guanyant els dos primers
sets per un doble 11-4. Va reaccionar la Gàlia i es va posar per davant
amb parcials de 13-11, 11-8 i 11-9. Però
en els dos últims la monegasca va
tornar a lluir el seu millor joc i els
va guanyar per 11-6 i 11-4.
En el partit pel bronze jugat a
les 17:30 hores la rival de la Gàlia
va ser la jove sèrbia de 18 anys
Lupulescu. I el matx va tornar a
començar malament amb dos sets
per a la sèrbia (6-11, 7-11). Va tornar
a reaccionar la Gàlia guanyant els
tres següents per 11-8, 11-7, 11-9. El
següent va ser per a la sèrbia per
4-11 i tot es va decidir en el setè
set, en el qual la mataronina va
imposar la seva superior experiència guanyant per 11-7.
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JOCS MEDITERRANIS
Carro i Paula Soria després d'un
partit vibrant, resolt en el desempat per 13-15, després d’un 23-21
favorable i un 15-21 en contra. El
partit pel tercer lloc no es va jugar
per lesió d'una jugadora italiana i
Amaranta es va poder penjar el
bronze sense jugar.
Abans havien quedat primeres
de grup vencent els 3 partits disputats davant parelles turca, algeriana i italiana.

Laia Flores jugant la final de 3x3 amb la selecció espanyola. | FEB

Laia Flores guanya la plata
en bàsquet 3x3
En l'avant-penúltima jornada dels
Jocs Mediterranis de Tarragona
va arribar la segona medalla per a
la representació mataronina i 27a
en la història d'aquests jocs. Va ser
per a Laia Flores que, jugant amb
la selecció espanyola de bàsquet
3x3, es va fer amb la medalla de
plata, en aquesta especialitat que
debutava a Tarragona.
En la jornada final, i després
d'haver quedat en primer lloc del
grup, la selecció espanyola, on la
base Laia Flores és peça bàsica,
va superar Sèrbia a la semifinal de
forma molt clara per 22-4. S'ha de
dir que en aquesta modalitat del
bàsquet els partits es juguen a 10
minuts, que són d'alta intensitat

Amaranta Fernández en acció. | CEDIDA
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perquè les possessions són de 12
segons, però s'acaben quan un dels
dos equips arriba a 21 punts.
A la final que es va jugar a les
20:30 hores, Espanya va caure davant França, que a l'altra semifinal
havia superat de forma molt ajustada a Portugal per 14-13. El partit
decisiu va estar marcat per les fortes defenses i França va aconseguir
la victòria per 8-10.
Bronze d'Amaranta Fernàndez
en vòlei platja
La jornada final dels Jocs va començar amb la medalla de bronze
per Amaranta Fernàndez. De bon
matí la mataronina, fent parella
amb Ángela Lobato, va perdre a
les semifinals davant l'altra parella espanyola formada per Belén

Or del waterpolo femení estatal
Marta Bach i Helena Lloret, les
dues waterpolistes de La Sirena
CN Mataró, van guanyar la primera
medalla d'or del waterpolo en la primera presència del vessant femení
d'aquest esport en aquests Jocs.
Va ser després d'una brillant victòria per 9-8 davant la potent Itàlia,
en un partit sempre dominat per la
selecció espanyola. Al descans el
marcador era de 4-2, i ja dins del
3r quart un gol de Marta Bach en
la boia va fer pujar la diferència als
tres gols (6-3), i després als quatre
(8-4) cosa que va servir per poder
resistir la reacció final italiana.
El conjunt espanyol s'havia classificat per a la final després de quedar primera al seu grup vencent a
Grècia per un ajustadíssim 9 a 8
i, després, imposant-se a Portugal
per un espectacular 27 a 6.

La selecció de waterpolo durant la final contra Itàlia. | @TARRAGONA2018
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Laia Flores jugarà
al Mann Filter

Laia Flores jugant amb la USF. | USF
Gàlia Dvorak en el podi per equips. | CNM

Or de Gàlia per equips
Gàlia Dvorak, la palista del Grand
Quevilly i del CN Mataró, va aconseguir la medalla d'or en la competició per equips de tennis taula,
afegint aquesta medalla a la de
bronze individual i sumant-ne ja
tres en la seva collita particular
en els Jocs Mediterranis.
De bon matí Espanya va superar

Itàlia per 3-0 en els quarts de final,
amb triomf de Gàlia sobre Piccolin
(3-0) i del doble (junt amb Maria
Xiao) per 3-0 sobre Colantoni /
Piccolin.
En la semifinal Espanya va guanyar per 3-1 a França, amb victòria
de Gàlia sobre Loeuillete per 3-0, i
derrota en el doble per 1-3 davant
Gasnier /Zarif.

L'infantil femení de La Sirena
CN Mataró bronze Estatal

L'equip infantil de La Sirena CNM. | CNM

Les infantils del Centre ja havien quedat en tercer lloc al
Campionat de Catalunya
El passat cap de setmana es va disputar a la piscina M-86 de Madrid
la Fase Final del Campionat d'Espanya Infantil i les jugadores de
La Sirena CN Mataró van tornar a
demostrar que són de nivell de podi
i es van tornar a penjar la medalla
de bronze després de jugar un molt

TOTESPORT 1533 (1-6).indd 5

bon torneig, tal com havien fet en
el Campionat de Catalunya.
En el primer partit van perdre
contra el potent Canoe (5-1), però
van reaccionar davant l’Alcorcón
guanyant per 11-4. Les jugadores
de l'Elena Padilla es classificaven
així per als quarts de final on van
superar al CN Terrassa a la tanda
de penals un cop el partit acabés
amb empat (5-5).

Després de la seva actuació als Jocs
del Mediterrani amb la selecció espanyola, on ha aconseguit la plata
a la competició de bàsquet 3x3, la
mataronina Laia Flores tornarà al
basquet estatal, després que el
passat 27 de maig el Mann Filter
de Saragossa fes oficial la seva contractació. La jugadora ha jugat els
últims quatre anys a la Universitat
de South Florida.
A la semifinal contra el
Mediterrani, el partit va acabar
amb empat a 4, i aquest cop els
penals van somriure a l'equip del
barri de Sants, que acabaria sent
el campió.
En la lluita pel bronze, La Sirena
CNM va tornar a desplegar la seva
millor versió de joc i va superar el
Brains madrileny per 7-3, fent-se
amb la medalla de bronze.
Van jugar: Blanca Colomines, Berta Blanch,
Queralt Bertran, Malena Bertran, Anna
Aparicio, Mariona Castellví, Leire Ordóñez,
Abril Ordóñez, Isabel Piralkova, Abril Dueñas, Carla Martín, Lucia Fernàndez, Victoria
Catanzariti, Lemlem Blasco, Carlota Daura.

L'equip juvenil masculí acaba
quart al Català
A un alt nivell va ratllar també
l'equip juvenil masculí del Centre
Natació Mataró en el campionat de
Catalunya disputat el passat cap de
setmana. A la lluita pel bronze van
caure contra el CN Terrassa per 6-7.
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ATLETISME

Les atletes Raquel Gonzàlez i Sara
Dorda campiones de Catalunya

Raquel Gonzàlez i Sara Dorda competint. | RFEA I INSTAGRAM

Rosa Maria Buscà i Aina
Rabadan, dues atletes sub-18,
van penjar-se la medalla de
bronze
El diumenge es van disputar els
Campionats de Catalunya absoluts d'atletisme a l'Estadi Joan
Serrahima de Barcelona i quatre atletes mataronines van pujar al podi,
amb dos ors, de Raquel Gonzàlez i
Sara Dorda, i dos bronzes, de Rosa
M. Buscà i Aina Rabadan.
Quart títol català per a Raquel
Gonzàlez i primer per a Dorda
La marxadora Raquel Gonzàlez (FC
Barcelona) va demostrar un bon
moment de cara al proper Europeu
de Berlín, i es va fer amb el seu
quart títol català absolut en la prova dels 5 km marxa amb un temps
de 21:18.22, una mica millor que el
que fa dues setmanes li va donar
el tercer lloc a la Lliga Estatal de
Divisió d'Honor. Va superar dues
excampiones catalanes com Beatriz
Pascual (5 títols entre 2008 i 2012) i
Mar Juàrez (campiona l'any passat).
Per la seva part Sara Dorda (AA
Catalunya) es va fer amb el seu primer títol de campiona de Catalunya
absolut a nivell individual. Es va imposar en els 400 metres tanques
amb 1:01.04, lluny dels 59.94 que
va registrar a la Lliga de Divisió
d'Honor, però que li van ser suficients per fer-se amb el primer lloc.

Dues medalles de bronze
per a dues atletes sub-18
La collita de medalles es va completar amb dues medalles de bronze
per a dues atletes sub-18 que la
setmana passada van estar a un
alt nivell als Campionat d'Espanya
de la seva categoria.
L'atleta laietanenca Rosa Maria
Buscà (CA Laietània) va ser tercera
en la prova de triple salt amb un
sensacional salt de 12.83 m aconseguits en el seu darrer intent.
Llàstima que el vent era lleugerament superior al permès (2.4 m/
seg) i la marca no pot ser homologada. Però sí que ho seran els
12.42 m del seu primer intent que
suposen nou rècord maresmenc
sub-18, sub-20 i sub-23 i que la situen en el quart lloc absolut de
tots els temps en aquesta prova.
L'altra medalla de bronze va ser
en salt d'alçada i va anar a parar a

Aina Rababan (FC Barcelona), campiona d'Espanya sub-18 la setmana
passada. En aquesta ocasió va saltar 1.68 m, una mica per sota dels
1.72 m d'aquella ocasió, tot i que
tampoc li haurien permès pujar
cap més lloc.
Set finalistes més
De la resta de la representació del
Centre Atlètic Laietània la que més
a prop va quedar del podi va ser
Martina Ballesteros (CA Laietània)
que va classificar-se en quart lloc
en els 100 m llisos amb un gran
temps de 12.25, però també amb
vent superior al legal. En semifinals
havia fet 12.39 amb vent permès.
En salt amb perxa Biel Tenias,
subcampió d'Espanya sub-18 la
set-mana passada, va obtenir el
cinquè lloc català absolut amb 4,85
m, mentre que Adrià Puig va ser 6è
amb 4.70 m.
També van ser finalistes Laia
Tomàs, 7a en perxa amb 3.25 m i
David Vallès, que fou 8è en triple
amb 13.42 m.
Per part del Grup Atletisme
Lluïsos la millor classificada i única finalista va ser Laura Pelegrí que
va quedar 4a en els 5000 m amb
un temps de 18:18.07.
Una altra atleta mataronina,
Marta Cot, que competeix per l'Elx,
va quedar en cinquena plaça en salt
amb perxa amb un excel·lent marca
de 3.70 m, molt valuosa tenint en
compte que ja és "màster".

Rosa Maria Buscà i Aina Rabadán celebrant les medalles. | CEDIDA
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ANYS DE GARANTIA

C O M P R O M Í S D E Q U A L I TAT K I A

Kia cee d 5 portes
totalment equipat
per 12.900

Finan at amb Banco Cetelem S.A.U.

Aprofita aquesta oportunitat, perqu nom s aquest mes
et pots emportar un Kia cee d amb
3 anys de manteniment o 1 any d asseguran a a tot risc gratis.
La teva Kia a Matar !

A.R. MOTORS

Ctra. Barcelona, 49. Local 2. 08300 Matar

Tel.: 937 541 754 Nou Concessionari

Consum combinat (l/100km): 4,0-7,4. Emissions de CO2 (g/km): 104-171.
PVPR Kia cee'd 1.4 CVVT Drive (inclou els impostos, el transport i les accions promocionals). No inclou les despeses de gestoria i matriculaci . Oferta aplicable per a clients particulars que
financin amb Banco Cetelem S.A.U. un import m nim de 9.000 a trav s de la campanya Flexible Range Finance, a un termini m nim de 48 mesos i amb una perman ncia m nima de 36 mesos.
Tres primers anys de manteniment del vehicle o 45.000 quil metres des de la primera matriculaci , el que passi abans, o asseguran a a tot risc gratu ta amb franqu cia de 300 durant el
primer any, a comptar des de la data d efecte i vinculat al finan ament del vehicle. Asseguradora MM GLOBALIS S.A.U. de Seguros y Reaseguros (NIF A85669604). Oferta subjecta a les
normes de contractaci , subscripci , condicions generals i cl usules limitadores. Oferta incompatible amb altres ofertes financeres, v lida fins al 31/7/2018 en concessionaris de la Pen nsula
i les Balears. Finan ament subjecte a l estudi i l aprovaci per part de l'entitat de cr dit. Consulta'n les condicions a www.kia.com. El model que es visualitza no es correspon amb el de l'oferta.
*Consulteu el manual de garantia Kia.

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €
Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2
Parcel·les de 200 a 550m2

A 20 minuts de Barcelona

2P MARESMED 1820.indd 2

A 2 minuts de Mataró Park
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www.maresmed.com

comercial@maresmed.com
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Es busca
cartell
Alternatiu!
Deixa't portar per la imaginació!
Proposa el teu Cartell Cartell Alternatiu
de la Festa Major. Tens temps fins al 10 de juliol.
Participar té premi; El més votat s'endurà un Ipad mini gentilesa
de SimóMac i el Tot Mataró, el segon classificat obtindrà un lot de
productes de dibuix de l'Abacus i el premi del jurat guanyarà un
menú per a dues persones a Bocca Restaurant.

Consulta les bases a:

totmataro.cat/cartellsantes

POLIESPORTIU
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El CN Mataró vencedor a la triatló
de la Vall del Cardener

L'equip del Centre Natació Mataró a la triatló de la Vall del Cardener. | CNM

Álvaro Rance va finalitzar
en segon lloc de la general
individual
El passat diumenge 1 de juliol es va
disputar la 3a edició de la Triatló
Vall de Cardener, competició puntuable per a la Copa Catalana de
triatló, Campionat de Catalunya
de Policies i bombers i, a més a
més, classificatori per al Campionat
de Catalunya Elit de triatló que es

disputarà el pròxim 22 de juliol.
El Centre Natació Mataró hi va
ser present amb 6 triatletes, en
una competició que els hi era força
desconeguda, amb natació en l'embassament de Sant Ponç, un circuit
de ciclisme molt dur per la Vall
del Cardener amb final a Cardona
i transició per córrer per aquesta
vila, en un entorn espectacular
passant pel castell i la mina de Sal.

Les noies del Rem Mataró
guanyadores de la regata de Flix

L'embarcació de l'equip sènior femení en competició. | CEDIDA

Disputada la segona de les
set regates de la Lliga de
Llagut Català
Aquest passat cap de setmana,
les tripulacions de Rem Mataró es
van desplaçar a Flix, on es disputava la segona de les set regates
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que conformen la Lliga de Llagut
Català. Amb uns vogadors poc acostumats a remar en riu, on l’aigua
es torna més dura i el corrent i les
algues poden jugar una mala passada, les quatre tripulacions van
fer unes bones cronometrades,

Esportivament, els triatletes del
conjunt mataroní van rendir a gran
nivell aconseguint la primera posició per equips.
A nivell individual, per això, cal
destacar Álvaro Rance, sempre
situat entre les posicions capdavanteres, va aconseguir la segona
posició final. El seguia José Luís
Cano, que va finalitzar en setena
posició. Carlos Lopez va ser 8è -i
2n de Catalunya en la categoria de
Policies i Bombers- i Lluís López
novè -i 3r en Policies i Bombers-.
Finalment, Ivan Roca va ser 17è i
Oriol Bruguera 26è.
Per categories Álvaro Rance i
José Luís Cano van guanyar en V1
i V2, respectivament.

Rance al segon calaix del podi. | CNM

amb l’equip veterà masculí i sènior
femení classificats per la final A de
la seva regata, mentre que l’equip
veterà femení i absolut masculí
per la final B.
Ja a la regata final, l’absolut femení va despuntar amb la seva superioritat sobre els altres equips.
Amb unes ciavogues molt ben dirigides pel timoner i entrenador
Juanma Cabrera, i uns llargs amb
molta potència, l’equip femení va
guanyar la regata amb nou segons
de diferència de les segones classificades, les sèniors de Premià de
Mar, i a més de 12 segons de les de
Cambrils i el Natació Badalona.
La resta de les tripulacions van
aconseguir sumar punts en la seva
categoria, millorant tots ells en
temps respecte a regates anteriors.
La pròxima regata serà el 15 de
juliol a Sant Jaume d’Enveja.
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El Torrot CN Mataró campió de
Catalunya júnior a casa

Representació dels júniors del Torrot CNM en el podi. | DANIEL FERRER

Va aconseguir el títol en el
decurs del Trofeu Ciutat de
Mataró Memorial Josep Mons
Entre els passats dies 26 i 28 de
juny es va disputar a la piscina olímpica del complex Joan Serra del
CN Mataró el 27è Trofeu Ciutat
de Mataró Memorial Josep Mons
que a més incloïa el Campionat
de Catalunya Júnior Open. I en
ells l'equip júnior del Torrot CN
Mataró va obtenir el títol de campió
de Catalunya, superant ni més ni
menys que a CN Sant Andreu i CN
Sabadell, els dos clubs més potents
de la natació catalana. Els nedadors
i nedadores júniors del Centre van
ratllar a un altíssim nivell, i també
ho van fer els nedadors i les nedadores sèniors que van participar en
el Trofeu Ciutat de Mataró.
Moltes medalles en els
Campionats Júniors
En els Campionats de Catalunya
Júniors, que es disputen per edats
(nascuts el 2000 i 2001 els nois i
nascudes el 2001 i 2002 les noies) l'equip del Torrot CN Mataró
va obtenir moltes places de podi.
En la categoria masculina cal
destacar especialment l'actuació
de Roger Coma, que va ser proclamat el millor nedador del campionat. Va ser el campió en 200
m lliures (1:55.52), 400 m lliures
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I en els relleus, que uneixen les
dues edats, 1r lloc en 4x100 lliures
per Tomico, Cambray, Rodrigo i
Judith Pueyo amb 4:03.96, 1r lloc
en 4x100 estils per Pueyo, Feliu,
Cambray i Rodrigo amb 4:35.74
i 2n lloc en 4x200 lliures per
Rodrigo, Feliu, Cambray i Tomico
amb 8:56.22.
El CN Mataró va obtenir el títol
per equips sumant 2642 punts, per
davant del CN Sant Andreu (2336)
i del CN Sabadell (2315). Van participar fins un total de 60 clubs.
Altres nedadors que van puntuar, a part dels citats medallistes,
van ser Laia Abella, Carla Duro,
Clara Vidal, Sílvia Hernàndez, Joan
Bocanegra, Pol Morales, David
Casals, Pol Fuentes, Pol Pérez,
Albert Ros, Joel Menéndez i Adrià
Rodríguez.

(3:59.11), 800 m lliures (8:16.67),
1500 m lliures (15:58.04), 400 m
estils (4:39.85) i 2n en 200 m esquena (2:08.63). Impressionant!
Entre les noies de 17 anys (nascudes el 2001) van destacar Clàudia
Rodrigo, que va quedar 1a en 200
m estils (2:28.26) i en 100 m lliures (1:00.30) i 3a en 200 m lliures (2:10.06) i 3a en 400 m lliures
(4:32.37), Júlia Tomico que fou 2a
en 50 m lliures (28.40), 2a en 400
m lliures (4:28.89), 3a en 800 m
lliures (9:26.66) i 2a en 1500 m lliures (18:07.87) i Carla Feliu, que va
quedar 2a en 400 m estils (5:14.90)
i 2a en 200 m braça (2:45.36).
Entre les noies de 16 anys (nasInstantània de la competició. | D.F
cudes el 2002) va brillar Berta
Cambray que va quedar 1a en 50 Triomfs de Jan Giralt, Guillem
m papallona (28.81) i en 100 m pa- Pujol i el 4x200 lliures en el
Trofeu Ciutat de Mataró
pallona (1:04.27).
En el Trofeu Ciutat de Mataró les
millors marques van ser per a Lidon
Muñoz (Sant Andreu) amb 25.06
en els 50 m lliures i per Miguel
Duran (Fuensanta) amb 7:59.14 en
els 800 m lliures. Per part de la representació del Torrot CN Mataró
van destacar els triomfs de Jan
Giralt (200 m esquena), Guillem
Pujol (200 m papallona) i l'equip
4x200 m lliures.
En categoria masculina van
destacar:
Roger Coma, el millor nedador. | D.F
Jan Giralt, que havia actuat el
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La segona posició al podi de l'equip de relleus 4x100. | DANIEL FERRER

dia abans als Jocs Mediterranis
on va ser finalista, i va quedar 1r
en 200 m esquena (2:03.62), 2n
en 100 m esquena (58.23) i 2n en
50 m esquena (27.32).
Guillem Pujol 1r en 200 m papallona (2:03.78), 3r en 1500 m
lliures (16:02.73), 5è en 400 m lliures (3:59.93), 6è en 800 m lliures
(8:20.31).
Martí Penedès 5è en 200 m
estils (2:10.57), 6è en 400 m estils (4:37.84) i 7è en 200 m braça
(2:25.35), prova en la qual Pau Vico

va quedar 10è (2:34.10).
I el ja citat júnior Roger Coma,
que en l'absolut va quedar 2n en
400 m lliures (3:59.11), 2n en 1500
m lliures (15:58.04), 3r en 200 m
esquena (2:08.67), 4t en 800 m
lliures (8:16.67).
En relleus triomf en 4x200 m
lliures de Pujol, Adrián González,
Roger Rabassa i Coma amb 7:47.69,
2n lloc en 4x100 m estils de Giralt,
Vico, Penedès i Pujol amb 3:59.64
i també 2n lloc de Pujol, Guillem
Teodoro, González i Coma amb

Guillem Pujol campió de
Catalunya d'aigües obertes

3:33.39.
I en categoria femenina:
Berta Cantó 2a en 200 m braça (2:37.24) i 4a en 50 m braça
(33.73); Berta Triola 7a en 50 m
lliures (27.54) i 7a en 100 m lliures
(59.68); Berta Cambray 5a en 50
m papallona (28.81) i 5a en 100 m
papallona (1:04.27); Carla Chaves
7a en 200 m estils (2:28.10),
Carla Feliu 8a en 200 m braça
(2:45.36) i Marina Martínez 9a en
la mateixa prova (2:47.17).
I en el rellu 4x100 m lliures 5è
lloc per a Triola, Feliu, Martínez i
Chaves.

Gran ambient al Centre. | D.F

i va quedar el 9è en la prova Open,
que era la 2a etapa de la LEN Cup.
L'Adrian Gonzàlez va guanyar la
medalla de bronze amb una marca
de 1:52:35.5, i en Roger Rabassa,
que continua mantenint-se entre
els millors, va ser el 4t classificat
amb 1:53:41.2.
En noies gran actuació de Júlia
Tomico que en la prova de 5 km va
guanyar la medalla de bronze en
la categoria júnior amb un temps
de 1:06:04.7, apuntant un bon futur
en aquesta especialitat.

Guillem Pujol i Adrián González al podi en categoria masculina. | CNM

Va obtenir el títol en la prova disputada al Port de
Barcelona, i Adrian Gonzàlez i
Júlia Tomico van ser terccers
L'equip d'Aigües Obertes TorrotCNM continua donant èxits al
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Centre, i en el campionat de
Catalunya nedat el dissabte passat
al Port de Barcelona van guanyar
tres medalles. En la prova de 10 km,
en Guillem Pujol es va proclamar
campió amb un temps de 1:51:15.4

Júlia Tomico, tercera. | CNM
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S'ha presentat el Torneig 3x3
"Santes Esportives"

Joan Ventura amb Salva Carrillo i Xavi Trigo durant la presentació. | TOT MATARÓ

L'organitza la Unió Esportiva
Mataró conjuntament amb
l'empresa Sport Click Event
el dia 22 de juliol a l'Escola
Maristes Valldemia
El passat dilluns a les 19 hores a la
pista del Palau Josep Mora es va
fer la presentació oficial del Torneig
3x3 "Santes Esportives", que se
celebrarà el diumenge 22 de juliol a l'Escola Maristes Valldemia, i
que organitzarà l'empresa Sport
Click Event, conjuntament amb la
Unió Esportiva Mataró. I l'esdeveniment comptarà amb el patrocini de
l'empresa Construtoni Ponce S.L.U.
L'acte de presentació va comptar

amb la presència de Joan Ventura,
el president de la Unió, i de Salva
Carrillo i Xavi Trigo, com a representants d'Sport Click Event.
El president de la Unió, Joan
Ventura, va obrir la presentació
dient que els feia especial il·lusió
poder tornar a realitzar aquest torneig, ja que la UEM va ser la primera entitat en organitzar-ne un
d'aquesta modalitat del bàsquet
3x3, que sembla que properament
pot ser olímpic. Va ser durant Les
Santes del 1998 i es va celebrar a
la Plaça de Santa Anna. Es va celebrar tres anys, donant pas després
a les 33 hores, una organització

Aquest dissabte es disputa la 4a
edició del 3x3 Ciutat de Mataró
Aquest dissbate es disputa al pavelló Eusebi Millán el 4rt 3x3 Ciutat
de Mataró organitzat per l'AE Boet,
l'AVV Pla d'en Boet i la FCBQ.
Enguany el torneig s'integra amb
el circuit 3x3 FCBQ que organitza
la Federació Catalana de Bàsquet
i es du a terme en 10 seus per tot
el territori català. Obert a totes les
categories de mini fins a sénior i
es pot participar en tantes seus
com es vulgui. Els guanyadors de
cada una d'elles participaran en
la gran final.
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que també va acabar perdent-se,
al cap de pocs anys..
Després Salva Carrillo, un dels
representants d'Sport Click Event,
va explicar com l'any 2007, el programa de ràdio Tir Lliure va tornar
a impulsar la seva celebració començant al Tecnocampus, i que va
passar després per diferents espais
de la ciutat, convertint-se en un dels
tornejos estiuencs més esperats
pels practicants d'aquest esport.
L'augment de participació, que es
calcula que pot arribar aquest any
als 180 equips, entre masculins i femenins, ha fet que s'hagi de portar
el torneig a l'Escola Valldemia. És
l'única instal·lació que pot disposar
del nombre de pistes necessàries i
allà s'instal·laran 14 pistes.
En els darrers 10 anys aquest
torneig s'ha convertit en tot un
referent dels 3x3 de Bàsquet del
país amb més de 5000 participants
en total. Tot això gràcies a la gran
tasca del Tir Lliure, que ara passa
el testimoni de l'organització.
Com hem dit el torneig es disputarà el diumenge 22 de juliol, i les
inscripcions es tancaran el 18 de
juliol. Però és possible que s'hagi
de tancar abans, si es cobreixen les
previsions amb antelació. Per tant
l'organització demana que no es
deixi pels darrers dies la inscripció.

"Objectiu Lliga
Femenina 2"
Arrel de l'ascens aconseguit a les
pistes a Lliga Femenina 2 del sènior A femení del AE Boet Mataró, el
Mataró Parc Dori Dori entrenat per
Jordi Vizcaíno, el club ha posat en
marxa una campanya per aconseguir ajuda econòmica.
La categoria assolida comporta
un sacrific econòmic molt gran i per
això s'ha iniciat una campanya de
micro-mecenatge, per poder donar
estabilitat al Club i afrontar les
despeses de l'equip, a través de la
plataforma "apontoque".
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RESUMS 2017-18: Futbol Sala (2)
Futsal Inlingua Mataró (juvenil)

Torneig Gestoria
Luis "Les Santes"

Els protagonistes del Futsal Inlingua Mataró
Pau Bassa Cuquet, Marc Campàs Rigart, Llibert Canal Julià, Joel Ciscar Piñol, Pol Costa
Barba, Pablo Fernández Ortiz, Victor Galera Rodríguez, Adrià Lara Gómez, David Peña
Romero, Alagi Kambon Toure, Mateu Batista Planas, Juan Matias Chacón Lazcano, Gerard
Mas Ródenas, Marc Vinyals Ylla Català, Carles Luis Cristofol, Jordi Peralta Garcia, Joan
Carrillo. I el cos tècnic ha estat: David Rivera i Mora (entrenador), Nicki Dedeu Van Den
Berg (segon entrenador) Carlos Galera Martínez (delegat).

Subcampionat català històric
del juvenil mataroní
El Juvenil A del Futsal Inlingua
Mataró ha quedat subcampió de
la Divisió d’Honor Nacional més
per darrere del FC Barcelona, amb
el que va lluitar fins al darrer partit
de lliga pel títol.
Els mataronins han quedat subcampions de lliga amb uns números
espectaculars, 78 punts a només
dos punts del Barça i amb un balanç de 25 victòries, 3 empats i 2
derrotes i sent l’únic equip a qui el
Barça no ha pogut vèncer aquesta temporada, ja que a la primera
volta a Mataró els mataronins van
guanyar 2-1 i a la segona volta el
resultat va ser d’empat a 6.
Dit això, només tocar qualificar
d’històrica la temporada que ha fet
l’equip entrenat per David Rivera,
aconseguint la millor classificació
de la història del club a la màxima
categoria estatal juvenil i lluitant
fins a la darrera jornada amb el totpoderós Barça que en els darrers
anys s’havia emportat el títol sense
despentinar-se. Sense cap mena
de dubte s’ha de felicitar a tota la
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plantilla per competir com ho han
fet fins al final i han demostrat que
amb actitud, esforç i companyonia
els èxits arriben.

CLASSIFICACIÓ
D.H. Juvenil
La Classificació final de la Lliga:
FC Barcelona, 80; FUTSAL INLINGUA
MATARÓ, 78; Les Corts, 56; Montcada, 52;
Catgas Energia, 49; L'Hospitalet Bellsport i Palma, 42; Jesús-Maria, 40; Ripollet, 38; Manresa i CN Sabadell, 37; Salou,
36; La Unión Santa Coloma, 31; Bosco
Rocafort, 29; Entreculturas Montesión,
24; i Sant Martí, 10.

La presentació comptarà amb
la presència del jugador del
Barça, Carles Aleñà
Aquest divendres a les 15h de la
tarda es presentarà la 12a edició
del torneig Gestoria Luís "Les
Santes" de futbol sala, acte que
forma part del programa de Les
Santes Esportives de la ciutat.
A la presentació, al Teresa Maria
Roca, hi assistiran el president de
l'entitat, Francesc Mas, la regidora d'esports de la ciutat, Marisa
Merchán i, a més a més, el jugador
mataroní del Futbol Club Barcelona,
Carles Aleñà.
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Tot a punt per al Cabrera de Mar Challenger de pàdel

Aquesta competició torna a posar de manifest que el pàdel és un dels esports de moda

És la 2a edició del torneig,
amb 70 parelles ja inscrites
Del 9 al 15 de juliol, se celebrarà el
Cabrera de Mar Challenger 2018,
una cita imperdible pels amants
del pàdel i dels esports de raqueta.
Enguany el torneig, de categoria
masculina, ja té 70 parelles d’inscrits, i es jugarà al club Clark Padel
& Wellness.
Aquesta serà la segona edició
que el torneig passarà per Cabrera
de Mar, després de l’èxit aconseguit
l’any passat. D’aquesta manera,
els espectadors podran tornar a
gaudir d’un esdeveniment esportiu sense precedents al territori,
que convoca als millors jugadors
d’àmbit nacional i internacional.
El torneig forma part del World
Padel Tour, la competició de pàdel
més important del món, i compta
amb la col·laboració del Consorci
de Promoció Turística Costa del
Maresme, l’Ajuntament de Cabrera
de Mar i la Diputació de Barcelona,
entre altres entitats.
Les entrades es poden adquirir
a la web www.worlpadeltourchallenger.com.
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MATARÓ ES “MULLA”
PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE,
PARTICIPA-HI!

Dissabte, 7 de Juliol:
Piscina Municipal De 9 a 13.30h

· Bany lliure · Bateig d’immersió · Natació amb aletes
· Activitats lúdiques · Tómbola
Donatiu mínim de 3 € o comprar article Mulla’t per qui
no sigui usuari de la Piscina Municipal.
Av. del Velòdrom, 25 · T 93 741 61 61

Diumenge, 8 de Juliol:
Centre Municipal d’Esports El Sorrall de 9 a 14h
· Bany lliure
Donatiu mínim 5 euros o comprar material qui no sigui
usuari del centre
Rda. President Tarradellas, 103 · T 93 741 1950

Centre Natació Mataró De 9 a 14h
· Bany lliure · Aigua gim · Bateig de submarinisme.
Socis lliure accés.
No soci, pagant l’entrada que anirà íntegrament a la
Fundació Esclerosi Múltiple
Passeig Marítim, 92. · T 93 796 29 02

Centre Atlètic Laietània de 10 a 14h
· Inflables per infants a la piscina.
Entrada per socis
Torrent de la llebreta, 27 · (Urb. La cornisa) · T 93 796 12 82
Espai patrocinat
per el TOT MATARÓ

A totes les piscines hi haurà venda de material que la Fundació
Esclerosi Múltiple facilita per recaptar fons
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Cinemes

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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes
Programació del 6 a l'11 de juliol. A partir del dia 12,
canviarà a caura d'una estrena.

Ocean's eight

12:00 16:00 18:20 20:00 00:50
[VOSE dm.] 22:25
[VOSE] 12:20

[exc. dm.] 22:25

La primera purga: la noche de las bestias
12:10 16:00 18:10 20:30 22:30 00:45
[ds.-dg. + dc.] 19:10

El mejor verano de mi vida

[dj. 12] 16:00 18:10 20:20 22:30

Ant-Man y la Avispa

12:00 12:30 16:10 17:00 17:25 18:00
19:35 22:10 00:00 00:45
[dv.-dg. + dc.] 18:45
[exc. dm.] 20:40 23:15
[VOSE dm.] 20:40
[VOSE] 12:20

A la deriva

15:50 20:35 22:40

Luis y los alienígenas

16:00 18:10

[dv. + dl.-dm.] 19:10
[En català] 12:15

Sicario: el día del soldado

12:00 17:00 19:35 00:45
[exc. dm.] 22:10
[VOSE dm.] 22:10

Con amor, Simon
El mundo es suyo

21:30
21:20

Ocean's eight

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

La primera purga: la noche de las bestias
16:15 18:15 20:30 22:30

Sácame de dudas

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

Ant-man y la Avispa

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

A la deriva

18:00 20:20 22:40

Sicario: el día del soldado
Luis y los alienígenas

16:00 18:20 20:10 22:30
[exc. dm.] 16:30 18:15

Con amor, Simon

22:00

Hereditary

22:30

Superagente canino

16:10 18:00 20:00
[dimarts 10, sessió nadons] 18:00

[dl.-dm. + dj.] 18:45

Hereditary [exc. dj.] 16:20 19:00 21:45 00:30 [dj.] 17:00 22:25

Jurassic World: el reino caído

Superagente canino

Campeones

¡Que guapa soy!

12:15 17:00

[dm.] 16:15

16:30 19:30 22:30
16:00

15:50 22:40 01:00

Jurassic World: el reino caído
12:00 12:20 16:45 18:00 19:30 20:45 22:15 00:00

Han Solo: Una historia de Star Wars

12:00 23:30

Deadpool 2

00:40

Campeones

20:05

Muse. Drones World Tour (Concierto)
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[dijous 12] 20:30

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

Normandía al desnudo

18:00 20:15 (7 i 9 jul.)
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núm. 1828 del 6 al 12 de juliol de 2018

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina coneguda cantant trobem
a Ocean's 8?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1826
"El Pol de bar"

Supervivència, d'Albert Poquet
El curt del mataroní, basat en el robatori del 2010 al
carrer Prat de la Riba, present a festivals internacionals
El mataroní Albert Poquet, director i realitzador audiovisual,
ha dirigit el curt 'Supervivència',
el qual s'ha estrenat recentment.
El curt de 15 minuts explica el cas
del robatori que va tenir lloc el 24
de juny de 2010 al carrer Prat de
la Riba de Mataró.
Poquet, que és el fill de la família
a la qual van robar i agredir, ha explicat mitjançant aquest curt què
va passar aquella nit i com es van
desenvolupar tots els successos.
El director afirma que “l'argument
no es consolida només per ensenyar els fets i fer passar terror
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o nerviosisme als espectadors”,
sinó que darrere de tot això hi ha
una reflexió humana on es podria resumir dient que “mai saps
el que pots arribar a fer pels que
realment estimes”.
El curt d'Albert Poquet ha travessat les fronteres i ha sigut nominat en la categoria de 'Millor
curtmetratge' en els festivals
INCORTO Film Festival (Ciutat de
Mèxic, Mèxic); Dada Saheb Phalke
Film Festival-2018 (Nova Delhi,
Índia) i Festival Internacional de
cinema de Sant Andreu de la Barca
(Barcelona). | Mireia Camacho

Guanyadors:
• Stephen James Barnes
• Carmen Calvo Coll

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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Les estrenes

OCEAN'S 8

WHITNEY

JEFE

La Debbie és la germana de Danny
Ocean i planeja un atracament sonat,
amb un equip propici, en la línia de la
saga Ocean però amb un accent més femení i un objectiu més glamouroós:
la gala Met de Nova York.
Direcció: Gary Ross
Intèrprets: Sandra Bullock, Anne
Hathaway, Cate Blanchett, Mat Dammon
110min

Documental amb molt material inèdit i
una direcció amb molta cura sobre 'The
Voice', una de les intèrpretes més importants de la història amb 200 milions
de discos venuts. Imprescindible per a
melòmans i bona oportunitat per conèixer aspectes poc coneguts de la lluita
personal de la cantant.
Direcció: Kevin Macdonald
120min

De la nit al dia el cap d'una empresa
perd tota la seva ascendència i poder.
Passa de quasi dèspota a arruïnat i fet
fora de casa per la dona. És llavors quan
descobreix la complicitat de la treballadora nocturna, amb qui fa equip.
Direcció: Sergio Barrejón
Intèrprets: Luis Callejo, Juana Acosta,
Carlo D’Ursi, Josean Bengoetxea
90min

NO TE PREOCUPES,
NO LLEGARÁ LEJOS A PIE

LA PRIMERA PURGA, LA
NOCHE DE LAS BESTIAS

SÁCAME DE DUDAS

L'apassionant història real, escrita a
partir d'un llibre autobiogràfic, d'un jove
que queda teraplègic als 21 anys i dibuixa com a teràpia per reconnectar-se
amb les ganes de viure.
Direcció: Gus Van Sant
Intèrprets: Joaquin Phoenix, Rooney
Mara, Jonah Hill, Jack Black
114min

Per mantenir la taxa de criminalitat
per sota de l'1% els Nous Pares fundadors d'Amèrica posen a prova una
teoria sociològica que permet tot tipus
d'agressions durant una nit.
Direcció: Gerard McMurray
Intèrprets: Y'lan Noel, Lex Scott Davis,
Joivan Wade, Lauren Vélez
97min

Als seus 45 anys, Erwan descobreix que
el vell llop de mar que el va criar no és
el seu pare. Després de la cerca, es troba
amb el seu progenitor, un home octogenari, i cau sota el seu encanteri, així com
sota el de la impetuosa Anna.
Direcció: Carine Tardieu
Intèrprets: François Damiens, Cécile De
France, André Wilms
120min

La cartellera dels "cines" sempre a un
clic a www.totmataro.cat/cinema
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1,7 milions per a millorar els polígons de Ponent

Els Polígons de la zona del Pla d'en Boet, reforçats

Daniel Ferrer

L'àmbit d'actuació que permet l'ajuda de la Diputació de Barcelona se centra en els
polígons de Pla d'en Boet, Les Hortes, el Rengle i Balançó i Boter
Economia: Mireia Camacho

La Diputació de Barcelona ha
concedit al projecte de modernització de polígons 1,7 milions
d'euros, que l'Ajuntament destinarà a la millora de la mobilitat,
l'enllumenat i l'espai físic, així com
instruments per a la seva reactivació econòmica. Els polígons de
ponent representen un 76,4% del
total de les empreses ubicades als
polígons de Mataró, en els quals
treballen més de 9.000 persones.
L'alcalde de Mataró, David
Bote, afirma que el més important
d'aquest projecte és que “les millores siguin una crida a les empreses i es creï treball”. De la mateixa
manera, Núria Moreno, regidora
d'Urbanisme i Desenvolupament
Econòmic va explicar que la rentada de cara als polígons “ha de
facilitar l'activitat terciària i atraure
noves empreses”.

Cinc objectius
El Pla d'Acció integral de millora
dels polígons està compost per
cinc objectius principals, entre els
quals hi ha una millora de l'accessibilitat i foment de la mobilitat
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sostenible, que adaptarà passos
de zebra, voreres i carrils bici; una
millora dels sistemes de seguretat
ciutadana i viària, amb la qual es
millorarà la senyalització i s'implantaran semàfors i càmeres de
videovigilància; o la naturalització
de les zones econòmiques en l'entorn urbà, mitjançant la millora

de la trama d'arbrat i substituint
l'arbrat envellit.
El Pla, impulsat per l’Ajuntament, compta amb el suport del
Consell Econòmic i Social de
Mataró (format pels sindicats
CCOO i UGT i les patronals FAGEM
i PIMEC) i s'ha d'haver executat
com a màxim a finals del 2019.

Reactivació del sector tèxtil
La crida d'empreses als polígons industrials també es fonamenten en la reactivació del sector tèxtil de Mataró. L'alcalde va
comentar que el sector tèxtil és un dels punts forts de la ciutat
però que ha anat decaient i per aquest motiu cal innovar en les
tecnologies per tal de reactivar aquest sector.
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Un Pla per Cerdanyola fins al 2023

Cerdanyola ja té un Pla Integral d'actuació

Daniel Ferrer

Mataró aprova un Pla d'actuació integral consensuat amb les entitats del barri,
que ja compta amb una trentena d’actuacions definides de cara al 2018
Societat: Redacció

L’Ajuntament de Mataró ha aprovat el Pla d’actuació integral de
Cerdanyola, un projecte que defineix els eixos i línies de treball a
executar durant el període 20182023. El document té la voluntat
de millorar el barri i és fruit del
treball conjunt amb la Taula de treball, la qual aplega representants
de les entitats del barri i amb els
membres del Consell territorial
de Cerdanyola.

Amb potencial
Cerdanyola és un dels barris més
grans de Mataró, concretament el
segon més poblat, amb una població de gairebé 31.000 habitants.
Té una població més jove que la
resta de la ciutat, i un 22% dels veïns han nascut a altres països. Les
dades socioeconòmiques indiquen
que és una de les zones més desafavorides de Mataró: concentra
la quantitat més gran de rendes
baixes, té la taxa d’atur més elevada, la seva població té un dels
nivells de formació més baixos,
entre altres. Però també compta
amb potencialitats per ajudar a
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transformar les desigualtats del
territori com, per exemple, la gran
quantitat de comerços que acull.

Les línies de treball del pla
Després d’una diagnosi acurada ha
nascut el pla pensat per als pròxims 5 anys, el qual es proposa
aprofitar les potencialitats per fer
créixer el barri.

El text és un document viu que es
podrà anar transformant i que es
proposa potenciar el barri com
espai de proximitat i convivència; impulsar la proximitat de les
actuacions municipals des d’un
abordatge integral, transformar
les vulnerabilitats i augmentar les
potencialitats, i enfortir el treball
comunitari.

Arxiu

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

30 actuacions aquest any
Les conclusions de la diagnosi han determinat una cinquantena d’objectius vinculats a elements com la millora del nivell
educatiu, de l’ocupació, capacitació i mecanismes d’integració
social, dels drets socials i de l’envelliment actiu, entre altres.
Per a l’any 2018, s’han consensuat una trentena d’actuacions,
algunes amb dotació econòmica i altres a cobrir amb recursos
humans propis de l’Ajuntament.
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Txarango tornarà a
ser el grup amb el
que que "veurem
sortir el sol",
l'eslògan del festival

Cultura

Tot preparat per un Canet Rock de rècord
Les 23.000 entrades al Pla d'en Sala van volar i fa un mes i mig que estan esgotades
pel que la vila maresmenca tornarà a ser la capital de la música en català
Festivals: Cugat Comas

Tot preparat a Canet de Mar per tornar a ser, per
un dia sencer, la capital de la música en català. El Pla
d'en Sala acull aquest dissabte la cinquena edició
moderna del Canet Rock, la novena si s'hi sumen
les quatre edicions de la dècada dels setanta, el que
converteix aquest en quelcom més que un festival de
referència. Les 23.000 entrades del festival van volar
literalment i es van exhaurir fa més d'un mes i mig.
El Canet Rock 2018 serà una edició de rècord que
es proposa altra vegada el mateix plantejament: un
sol escenari, actuacions curtes d'un màxim d'una
hora i bona part de la flor i nata de la música festiva
catalana actuant, uns darrere els altres.
Un festival amb ànima, se n'ha dit amb raó els
darrers anys i també es pot afegir com el dia més
important de l'any per bona part de negocis canetencs que just una setmana després de Festa Major
rep una invasió literal de visitants: Canet supera
els 14.000 habitants, el festival hi sumarà més de
23.000 entusiastes.
El Canet Rock seran un total de setze hores de
música entre que s'obrin les portes i que acabi per
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sortir el sol, el gran moment-objectiu del festival, al
so de Txarango. El grup del Ripollès, que ha anunciat que per la tardor aturaran la seva activitat durant més d'un any, tornaran a ser els encarregats
de rematar el programa musical que suposa el gran
al·licient del festival.
Si és clàssic el moment de sortir el sol, tampoc
faltarà un altre al·licient habitual: l'aparició de Josep

Amb història

Amb l'edició del 2018,
el Canet Rock
modern tindrà més
edicions que l'històric
Maria Mainat a l'escenari. Ell, connector del Canet
Rock històric amb l'actual i "trinco", sempre divertit.
Per l'escenari del Canet Rock, hi passaran Brams,
Macaco, La Raíz, Els Catarres, Els Amics de les Arts,
Animal, Zoo, Doctor Prats, Sense Sal, la Sra.Tomasa,
Pupil·les, Miquel del Roig, La Soul Machine + Brodas
Bros. El menú és suggerent.
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3 en 1 pel dia mataroní del Poesia i +

Dolo Beltran és la gran cita del festival Poesia i + a Mataró

Cedida

Dijous que ve el festival servirà per acostar el duet de Dolo Beltran i Anna Carné,
el folk de Miquel Serra i l'espectacle Palau6 sobre el mateix Palau i Fabre
Cultura: Cugat Comas

El d'aquest 2018 és el tercer
Poesia i + que té presència a
Mataró. El gran festival de poesia
de l'estiu maresmenc insisteix en
una jornada de programació a la
capital i per dijous que ve, dia 12, es
proposa un tres en un. Ca l'Arenas
i el Pati de la Residència de Sant
Josep seran els escenaris de propostes que sempre porten l'aval
que suposa, de per si, figurar al
programa d'actes del festival nascut a l'empara de la Fundació Palau
de Caldes d'Estrac. Precisament la
figura de Josep Palau i Fabre vertebra el tercer dels tres muntatges de
dijous, l'espectacle Palau6, ideat a

la productora mataronina Clack.
Palau6 és un espectacle poètic
basat en Josep Palau i Fabre. Retrat
cubista, un documental produït
per Clack Audiovisual i la Fundació
Palau en què es mostren les diverses facetes de Palau. El mataroní
Eloi Aymerich dirigeix aquesta obra
amb la banda sonora en directe del
músic alcoià Pau Miquel Soler, els
recitats del poeta i amic de Palau
Lluís Urpinell, el rapsode mataroní Joan Carles González-Pujalte
i els cantautors Dídac Rocher i
Meritxell Gené. El festival el presenta com “un espectacle híbrid
que barreja cinema a la fresca, cabaret en directe i poesia en escena;
una invitació única per descobrir

Miquel Serra i Palau 6 per completar la jornada del dijous
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Cedida

l’univers esclatant de Josep Palau
i Fabre”. Serà la tercera proposta
de la jornada.

Duet femení i folk mallorquí
Abans, Ca l'Arenas acollirà el duet
que formen la veu de Dolo Beltran
–actriu i excantant de Pastora– i
la música d'Anna Carné. El seu
espectacle 'Vull les olives' és “un
recital inusual, insospitat, prosaic,
poètic, desenfadat i auster alhora.
Alguna cosa així com un karaoke
de poetes catalanes desconegudes i poetes catalans descreguts
triats a consciència per recuperar
la transgressió i la rauxa de la poesia”, segons pregona el programa.
Del casalot del carrer Argentona es
passarà al Pati de Sant Josep, just
després, pel concert de Miquel
Serra, un mallorquí que parteix del
pop per transgredir en etiquetes
musicals. D'ell afirmen els programadors que “a partir d’una vida
senzilla i un amor serè envers l’illa
de Mallorca, on viu, la seva música és un catàleg de meravelles i de
llum, de costumismes i de petites
espurnes inesperades”. Impossible
d'imaginar un dijous més poètic.
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AMB EMPENTA
Germans Homs aposta per créixer
Suma Capital entra a l'accionariat de l'empresa de lloguer de maquinària per fer
possible el pla d'expansió de negoci i créixer en gamma, cobertura i clients
Empreses: Redacció

L'empresa de lloguer de maquinària per a la indústria i construcció Germans Homs ha donat entrada a Suma Capital en
el seu accionariat, que prendrà
inicialment una participació del
20% amb l'objectiu de donar suport al seu pla d'expansió a través
de noves accions de creixement.
Fundada el 2010 pels germans
Vicenç i Marc Homs, l'empresa
s'ha convertit en uns anys en un
referent en el seu sector, mantenint
taxes de creixement superiors al
27% des de 2014. La forta expansió s'ha aconseguit combinant
el creixement orgànic del negoci
amb la compra, des de 2015, de les
tres companyies del Grup Alconsa
i S3M Iberia, que conjuntament
han contribuït en més d'un 20%
d'augment de volum de negoci.
Germans Homs compta actualment amb un parc de maquinària compost per més de 5.000
actius entre maquinària, bastides
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i mòduls, que lloga diàriament entre els seus més de 4.000 clients.
L'empresa dóna ocupació a més
de cent persones distribuïdes entre
la seva seu central a Mataró i les
seves vuit delegacions comercials
a Catalunya.

Creixerà un 20 per cent
Germans Homs, també preveu
un creixement per sobre del 20%
aquest any i impulsarà un pla que
li permetrà completar gamma de
producte, cobertura geogràfica o

clients. En total, farà front a un pla
d'inversions de més de 15 milions
d'euros en els pròxims quatre anys.
Per a això comptarà amb el suport de Suma Capital Growth Fund
I, el fons de capital-expansió gestionat per Suma Capital que realitzarà diferents aportacions de capital
fins a aconseguir una participació
del 25% en l'accionariat i s'incorporarà al Consell d'Administració.
El projecte seguirà liderat pels germans fundadors, que es mantindran com a accionistes majoritaris.

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'operació ha estat assessorada legalment per PwC i Advisoria.

"Ambició i balanç equilibrat"
Els fundadors han declarat:
“Aquesta associació permetrà a
Germans Homs afrontar aquesta nova fase de creixement amb
màxima ambició i un balanç equilibrat. La inversió en nous actius
i les adquisicions jugaran un paper fonamental”. Per la seva banda, Enrique Tombas, Conseller
Delegat de Suma Capital afirma
que “Germans Homs s'ha convertit
en pocs anys en el referent en el
sector del lloguer de maquinària i
en l'actualitat està preparada per
liderar el procés de consolidació
que el mercat espera”.

La revista infantil Namaka,
menció especial
La pubicació de SomDocents i el TecnoCampus,
premiada a la Nit de les Revistes
Iniciatives: Redacció

A la Nit de les Revistes organitzada per l'Associació de Publicacions
Periòdiques en català, la revista
Namaka va sortir-ne ben parada.
El jurat va reconèixer els èxits del
primer any de vida de la revista amb una menció especial. A
més a més, una de les portades de
Namaka va quedar entre les cinc
finalistes, un fet ben important
per la seva autora, la il·lustradora
Lirios Bou.

En el moment de recollir el
premi les editores de Namaka
van aprofitar l'ocasió per recordar que “les revistes, com els llibres, són una boníssima eina per
crear els lectors del futur”. En la
seva intervenció també van agrair el suport dels seus socis i collaboradors, com SomDocents, el
TecnoCampus de Mataró, les biblioteques catalanes i l'extens equip
de col·laboradors que participen
en la revista.

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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L'espai de l'economia social

L’Ateneu Cooperatiu es
consolida al Maresme
La iniciativa cooperativa traspassa l'equador de la
segona edició amb bons resultats de participació
i acompanyament a projectes
Economia Social: Redacció

Enguany és la segona edició
d’aquesta iniciativa de foment
de l’economia social i solidària
i el cooperativisme al Maresme,
un projecte que augmenta la seva
notorietat i impacte a la comarca
amb el transcurs dels mesos.
Aquesta notorietat no és casualitat, l’Ateneu Cooperatiu del
Maresme ha organitzat una quarantena d’actes arreu del territori
comarcal al llarg del que portem
d’any, aconseguint impactar en
més d’un miler de persones. La naturalesa d’aquests actes no ha sigut
només divulgativa, s’han dissenyat
activitats que posessin la persona
al centre i les seves necessitats i
fomentessin la participació activa,
independentment de la tipologia
d’acte que es tractés: formació, taller, xerrada, fira o activitats amb
centres educatius.
La col·laboració amb entitats en
l'organització d’esdeveniments,
ha sigut clau per a garantir la qualitat i especialització dels esdeveniments. Gràcies a aquestes

Empenta 3 i 4 1828.indd 2

col·laboracions, les persones participants de l’Ateneu Cooperatiu
han pogut aprofundir detalladament en temes com la constitució
d’una cooperativa, el consum cooperatiu i responsable, l’habitatge
cooperatiu, la gestió de conﬂictes,
estratègies de finançament o la
contractació pública responsable.
A més, en aquesta edició l’Ateneu Cooperatiu ha realitzat diverses accions per descentralitzar l’activitat i arribar més enllà de Mataró.
La més rellevant és l’obertura de
set nous punts d’informació a la
comarca: Argentona, Dosrius, El
Masnou, Mataró, Palafolls, Sant
Andreu de Llavaneres i Tordera.
Així doncs, l’Ateneu Cooperatiu
del Maresme segueix treballant
en la difusió, el mapeig, l’acompanyament i la formació a iniciatives de l’economia social i solidària i particulars, acompanyant
actualment a 35 projectes i amb
la mirada centrada a oferir un bon
servei de suport.
Més informació a:
www.ateneucoopmaresme.cat

Oberta la
convocatòria
per sol·licitar la
beca Pepa Maca
S'hi pot optar fins el 15
de setembre
Empreses: Redacció

L’Ateneu Cooperatiu del Maresme ha obert la convocatòria per a
presentar les sol·licituds per optar
a la beca Pepa Maca, que té l’objectiu de promocionar l’economia
de proximitat social i solidària a
través de la intercooperació.
El concurs prioritzarà les iniciatives que s’estableixin al Maresme,
però pot optar qualsevol projecte
sense afany de lucre que vulgui desenvolupar activitats d’economia
social i solidària i que compti com a
mínim amb dues persones físiques.
La convocatòria contempla un únic
ajut de 3000 euros més una oferta
formativa i d’acompanyament.

Fins al 15 de setembre
Les sol·licituds per optar a la beca
es podran enviar fins al 15 de setembre a mitjançant un formulari
que es pot trobar a la web de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme i s’ha
d’enviar per correu electrònic a pepamaca@ateneucoopmaresme.cat.
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Amb Empenta

Aldi obre les seves portes
a Mataró
L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de
l'alcalde, David Bote i de la regidora d'Urbanisme i
Desenvolupament Econòmic, Núria Moreno
Comerç: Mireia Camacho

El nou Aldi Mataró va obrir divendres les seves portes a les nou
del matí i no van passar gaires
minuts fins que els clients, esperonats per l'estrena, van omplir
el local. Volien conèixer el nou
establiment, en la línia òbviament
de la resta de la cadena. Als passadissos hi havia tot tipus de productes, amb els quals els clients
ràpidament van anar omplint els
seus carros. Al mig d'un dels passadissos, hi havia una taula plena

de safates amb productes esperant
a ser tastats i darrere d'aquesta,
dos dels quinze treballadors que

té la botiga oferint-los. Alexandre
Pagès Cuspinera, director d'expansió d'ALDI a Catalunya i Balears,
ens comentava “el projecte va començar fa 15 mesos”, però que feia
bastants anys que buscaven un local que s'adeqüés a les característiques que es volien. Pagès també va
dir que té totes les expectatives posades en el nou establiment i que
no descarta la possibilitat d'obrir
un altre Aldi a Mataró.
A l'acte d'inauguració hi va assistir l'alcalde de Mataró, David
Bote, i la regidora d'Urbanisme
i Desenvolupament Econòmic,
Núria Moreno.

Producte fresc
En aquest primer dia obertura,
els clients van poder gaudir de
la degustació dels productes que
la cadena de supermercats ofereix. Tal com va definir el director
d'expansió de la companyia, “els
productes són majoritàriament
ecològics, de proximitat i, sobretot, frescs”.

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Empenta 3 i 4 1828.indd 3

04/07/2018 18:10

www.totmataro.cat/economics

ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
COMPRO ANTIGUEDADES: Scalextric,
muñecas, todo tipo de juguete antiguo, álbumes de cromos, tebeos,
còmics, objetos religiosos y militares, bolígrafos, plumas, licores,
puros, libros, etc. Valoración 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
VILASSAR DE MAR nau en venda
de 1050m2, amb oficines En perfecte estat. 2 portes per entrada de
camions.R 5508 Tel 93.798.00.50
MATARÓ: Nau industrial en venda de
300m2. Totes les instal.lacions per
entrar a treballar. Fàcil acces per
camions.93.798.00.50
TEIÀ: Nau industrial en venda de
160m2 en planta baixa. Alçada de
4,5m. Accés per a camions, amb 2
pk R 5573 T. 93.798.00.50
PRECIOSO ÁTICO REFORMADO.
Arenys de Munt centro. Todo exterior, gran terraza, 1hab., comedor
grande con vistas. 105.000€.
670.878.868
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
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
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TRASPASSOS-LLOGUERS
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones de Mataró, cases, naus
industrials. Opcions de compra.
607.444.232
ALQUILO HABITACIÓN 679.971.893
TRASPASO LIBRERÍA JUBILACIÓN,
Mataró, Ronda O'Donnell, 16.
TREBALL
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
ES NECESSITA ajudant o oficial d'estampació. Alta S.S. Tlf. 93.790.22.97
/ 636.900.855
TITULAT EN EDUCACIÓ INFANTIL.
S’ofereix per cuidar infants.
Disponibilitat horària. 605.645.386
JOVE TREBALLADOR. OFEREIXO
serveis de companyia, neteja, compra a domicili, qualsevol encàrrec.
639.508.140
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños, ancianos. 632.134.303
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL
s'ofereix per fer de cangur i/o
classes de repàs de primària.
658.882.595
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA
gent gran, nens. Referencies.
722.200.863
CHICA BUSCA TRABAJO interna.
697.674.605
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, canguro. 631.614.611
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp
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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!
TREBALL
CHICA BUSCA TRABAJO mañanas
limpieza. 631.822.368
CUIDO PERSONAS MAYORES. Interna
o interina. 663.583.716
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños, ancianos. 631.553.592
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Havaneres, cançó marinera.
Festes majors, festes de carrer, festes privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant
a la teva cerimònia. Fes que aquest
dia tan especial sigui inoblidable.
625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería, gas, pintura. Económico
670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ

38

BOMBA DE CALOR
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

OFERTES
DE TEMPORADA
FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

INVERTER
SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com
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Econòmics
PROFESSIONALS
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 clavegueram.
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
INSTAL. LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas. 669.067.869
/ 619.801.066. info@rtornay. es
BOLETINES, LAMPISTERÍA,
AIRE acondicionado, reformas.
629.232.530
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
TAROT
ESTHER VIDENTE. Ritualista de Alta
Magia. 30€. Horas concertadas.
642.394.572
CONTACTES

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
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935 476 427

LA MEJOR CASA relax de Mataró.
12 chicas disponibles para tus fantasías. www.ScortAbril30.com.
93.741.63.41 /657.894.558
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
¡¡LOCAL NUEVO!! Zona Rocafonda.
1 japonesa, 2 chinas. También a domicilio. 688.159.279
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas
nuevas. También a domicilio.
Zona La Havana, Rda. Cervantes.
688.019.809
LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
NOVEDAD DARLIN 23 años.
665.463.891

hola@impulsing.es
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Ciutat

Augmenta el cens d'animals a Mataró

El cens municipal d'animals ha crescut el darrer any

Arxiu

La taxa es va reduir de 30 a 20 euros i també hi ha exempcions pels gossos adoptats,
però la xifra segueix representant un percentatge baix respecte la realitat
Societat: Redacció

El Cens municipal d’animals domèstics compta actualment amb
més de 3.200 animals censats, una
xifra que va augmentar durant el
2017. Concretament, l’any passat
es van registrar 605 gossos, mentre que durant el 2016 se n'havien censat 350, i 260 durant el
2015. Aquesta xifra de 3.200 animals censats, però, no s’apropa
al nombre real a Mataró: segons
les dades d’Identificació d’Animals de Companyia del Consell de
Veterinaris de Catalunya, la població de gossos a Mataró a finals del
2017 era de més de 15.000 animals.
La taxa anual per tinença d’animals domèstics de Mataró es va
rebaixar de 30 a 20 euros l’any
2017 i també va introduir exempcions per a determinats casos com
pels animals adoptats del Centre
d'Atenció d'Animals Domèstics
de Companyia de Mataró (CAAD).

en els mesos d’estiu. Des del Servei
de Salut i Consum s’està procedint
a verificar quins són els animals
que hi ha a la ciutat que tot i estar
identificats amb microxip, no han
fet el tràmit d’inscripció de l’animal al cens municipal.
Un cop detectats, les persones

propietàries rebran una carta al
seu domicili on s’explicarà la necessitat de censar l’animal de forma voluntària en el termini d’un
mes. L’incompliment de les obligacions suposen infraccions de
tipus lleu que se sancionen amb
multes diverses.

El CAAD de Cal Pilé
El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Cal Pilé (CAAD)
és un espai municipal gestionat, a través d’una concessió, per
la Societat Protectora d’Animals de Mataró. Durant el 2017, es
van recuperar 68 gossos i 38 gats perduts pels seus propietaris
i es van adoptar 568 gossos i 582 gats que vivien al CAAD.

Evitar els abandonaments
Un dels objectius del Cens és evitar els abandonaments i millorar
la trobada dels animals perduts.
Aquest darrer supòsit s’incrementa
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Cultura

De traca

Un moment de 'Els Miserables'

Daniel Ferrer

‘Els Miserables’ rematen amb èxit la programació
de Sala Cabanyes
Crítica de teatre: Comas Soler

Aquest juny Sala Cabanyes ha
tancat una temporada que ha resultat excepcional per dos motius.
Primer, perquè ha estat limitada
per les obres de rehabilitació que
han afectat totes les dependències del Centre Catòlic. I sobretot
perquè, un cop superada aquesta
restricció, ha aconseguit portar a
escena tres noves produccions notables, Pastorets a part. Ben mirat,
doncs, un bon motiu de celebració. Potser per això hi ha posat el
punt final amb ‘Els Miserables’,
una cloenda sonada: onze representacions a teatre ple, orquestra
en directe, més de dues-centes
persones implicades en el muntatge, interpretacions brillants,
milers d’espectadors aplaudint
a peu dret en acabar les funcions
i satisfacció general compartida
per tothom. Tanmateix, un final
de traca.

Musical emblemàtic
‘Els Miserables’ és un dels musicals més cèlebres de tots els
temps. Va ser creat primer a París

Tot cultura critica miserables.indd 2

el 1980 amb solfa de Claude-Michel
Schöngberg i lletra d’Alain Boublil,
i després de ser adaptat a l’anglès
per Herbert Kretzmer ha triomfat
arreu. Les seves versions han acumulat molt premis. També s’ha
transposat al cinema. L’argument
es basa en la novel·la escrita per
Victor Hugo l’any 1862, que situa
l’acció a la França d’inicis del XIX.
La crònica de la contraposició dels
dos protagonistes, l’expresidiari
Jean Valjean i l’inspector Javert,
permet una narració romàntica
plena d’anhels d’alliberament al
voltant dels drames i lluites d’estudiants revolucionaris, obrers fabrils, prostitutes, i d’altres representants de les classes oprimides
de l’època.

Proposta ben madurada
Al capdavant del compromís que
suposava muntar un espectacle
tan significatiu s’hi ha posat en
Joan Peran, un director amb trajectòria ben consolidada dintre
de Sala Cabanyes. Amb un extens
nucli de col·laboradors, ha sabut
ordir com superar el repte enmig
de complicacions logístiques, quan

tots els espais de la casa estaven
presos pels paletes. Passat el context difícil, ha aconseguit també
uns quants objectius estratègics
per a l’entitat: mobilitzar i implicar bona part dels efectius que
constitueixen la seva base social,
captar participants externs, satisfer la parròquia habitual i sumar
nous sectors de públic.
Comptant amb una campanya específica d’esponsorització
i amb la direcció musical d’Àngel
Valverde, ha apostat pel so en directe i els resultats han estat brillants. També en els altres aspectes
artístics l’equip creatiu de Peran
ha sabut treure el millor de tots
els intèrprets, des dels que han
defensat els primers papers fins
als que intervenien en passatges
corals o en les escenes de figuració. En això ha estat decisiva una
opció bàsica de la direcció, llargament madurada, que ha volgut
anar a l’essència de l’obra i ha evitat caure en el parany de pretendre
emular d’altres produccions. El
que ha dominat aquí ha estat un
enfocament franc. S’han defugit
trucs per farcir l’acció o l’escenari
artificiosament i en canvi s’hi ha
fet lloc a tonades, cançons, rèpliques, evolucions coreogràfiques
o moviments corals en què hi ha
una voluntat planera que és exponent de polidesa i de qualitat. La
solvència es nota igualment en la
comesa de totes les facetes tècniques i els corresponents aparellatges, que aconsegueixen el portent
d’aparentar senzillesa malgrat resoldre situacions de complexitat
en les dimensions limitades de
la caixa escènica. Fruit, per tant,
de la perícia i dels afanys de moltes persones, ‘Els Miserables’ han
entrat a formar part amb tots els
mereixements de la tradició de teatre musical, centenària i diversa,
amb què compta Sala Cabanyes. I
en endavant en constituiran una
fita assenyalada.
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Raúl Prieto lidera de nou el Festival d'Orgue

Els concerts d'orgue a Santa Maria esdevenen espectacles intensos de so i il·luminació

Daniel Ferrer

Cinc concerts i altres activitats a la setena edició d'un certamen que situa Mataró
en el mapa internacional de la disciplina
Cultura: Redacció

Un juliol més, Mataró se situa al
mapa del món de l'orgue i explota
les capacitats de l'instrument monumental de Santa Maria com a
reclam del que és, ja, el setè Festival
Internacional d'Orgue MataróBarcelona Jaume Isern. El director
musical del Festival serà el primer
intèrpret encarregat d'omplir Santa
Maria de públic per l'experiència
musical i visual única que representen cadascun dels concerts
que es fan. El Festival del 2018
comptarà amb cinc concerts, un
d'ells al Convent de les Carmelites
Descalces i altres activitats entre
les quals destaquen les visites a
l'orgue o un taller de cant gregorià
El concert inaugural del Festival
Internacional d’Orgue de Mataró,
el 7 de juliol a les 21 h, és l’habitual audició de Raúl Prieto. En
aquesta ocasió està dedicada a la
figura del genial compositor i virtuós del piano Franz Liszt. D’ell,
Prieto n'interpretarà dos estudis
per a piano i un poema simfònic
per a orquestra (Mephisto N.1).
El programa culminarà amb una
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de les obres de més rellevància
del repertori organístic. Aquest
recital disposarà d’il·luminació
espectacular i es podrà seguir amb
pantalla gegant a dins de la mateixa basílica.

Setmana intensa
La segona cita del festival es traslladarà al Convent de les Carmelites,
on el 9 de juliol s’hi podrà escoltar “Els Colors del Barroc” a càrrec d’Arturo Barba, Aurora Peña i
Raul Junquera, trompeta. Aquest
concert és un viatge per l’Europa
del Barroc de la mà d’obres per a
orgue, trompeta i soprano. El programa passarà per Itàlia, Alemanya
i Anglaterra, i s’interpretaran peces de compositors com Bach,
Haendel, Vivaldi o Scarlatti.
El 12 de juliol, l'escenari torna a
Santa Maria amb “La forma sonata
des del Barroc fins al segle XX” interpretat per Konstantin Volostnov.
Aquest prestigiós organista rus
interpretarà un programa de clàssics a base de sonates des del barroc, amb J.S. Bach, fins al segle
XX amb la gran Sonata Op.60 de
Max Reger, passant pel classicisme

de J.Haydn i el romanticisme de
F.Mendelssohn.

Visites guiades a l’orgue
L'orgue Monumental de Santa
Maria és l'instrument musical històric més gran construït en tallers
catalans, amb 4.557 tubs (d'1 centímetre a 6 metres d'alt) que ocupen l'espai equivalent a un edifici
de tres plantes. En aquesta setena
edició del Festival les visites s'han
renovat amb un nou format que
inclou el multimèdia. Les visites
guiades gratuïtes de la mà de Raúl
Prieto es podran fer el 6 de juliol
a les 13 i 18 h.

Les visites a l'orgue

Les visites guiades gratuïtes de la mà de Raúl
Prieto es podran fer el 6
de juliol a les 13 i 18 h. Cal
reservar plaça a l’Oficina
de Turisme de Mataró (La
Riera, 48) Tel. 93 758 26
98 o per correu a
turisme@ajmataro.cat
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Els Capgrossos estrenen
el 4 de 9 a Terrassa

La gran festa
gegantera de la
Mostra de Balls

La Festa Major de Sant Pere també veu l'altre castell de
9 bàsic, el 3, i una torre que volen emmanillar per Santes

La Colla d'Iluro fa
d'amfitriona de l'acte

Els Capgrossos de Mataró van
completar diumenge, en la diada
de la Festa Major de Terrassa, el
seu primer 4 de 9 amb folre de la
temporada. Va ser en segona ronda
quan els de la camisa blava, amb
ajuda de les dues colles amfitriones
a la pinya, van bastir un castell que
l'any anterior no havien atacat fins
just una setmana abans de Santes.
Aquest cop el castell va pujar segur en els diferents pisos i només
durant la baixada va semblar girar
i va demanar feina intensiva als
pisos baixos i al folre. Els castellers maresmencs començaven el
juliol que els ha de dur a la seva
gran cita de Festa Major enllaçant
fins a tres castells folrats: a més del
citat 4 van fer la torre de 8 i el 3 de

1
És el primer 4 de 9 amb
folre que els de blau fan
aquest any, als que han
sumat tres 3 de 9

Els castells de 9 dels Capgrossos a Terrassa

Tot cultura capgrossos + gegants iluro.indd 2

9 amb folre.
La torre va servir per obrir una
diada extremadament calorosa.
Els Capgrossos la van fer amb una
versió de folre reduïda, pensant
ja en la torre de 9 que volen fer
per Les Santes. El dos va mostrar
una versió molt sòlida i va servir
per enllaçar amb la segona ronda, quan va arribar l'estrena de
la jornada. Ja en tercera ronda, els
Capgrossos van signar el tercer 3 de
9 d'aquest curs, que se'ls va fer una
mica llarg en la baixada. Sumantlo al 4 és el primer doblet de nou
pisos de l'any pels blaus que es
converteixen en la cinquena colla
en assolir-ho aquesta temporada.

Compromisos comarcals
Els Capgrossos surten reforçats de
la important cita egarenca i afronten un mes de juliol amb molta
feina als assajos per preparar Les
Santes i també tres compromisos comarcals. Dissabte seran a
La Llàntia i el diumenge següent
enllaçaran matí a Premià de Mar
i tarda a Llavaneres en l'última diada abans de Santes. | Red.

Capgrossos

Els Gegants d'Iluro

Arxiu

És un imprescindible del juliol,
ja. Per setè any la Colla Gegantera
d'Iluro propicia una nova edició
de la Mostra de Balls de Gegants
de Mataró aquest dissabte, culminant a la Plaça de l'Ajuntament. Es
tracta d'una ocasió especial per
veure figures d'altres localitats,
algunes molt cares de veure, i de
gaudir dels seus balls que es ressalten amb la Mostra posterior a
la cercavila.
L'acte començarà a les 18h amb
la plantada de gegants a la Plaça
Santa Anna, dos quarts més tard
enfilaran Riera amunt per a arribar a la Plaça de l’Ajuntament on,
puntualment a les 19h, començarà
la raó de tot, la Mostra de Balls de
Gegants: més de 600 cadires esperaran a tots aquells mataronins que
la vulguin gaudir. Com a novetat
d'enguany, hi haurà una cercavila de cloenda fins a la Plaça Santa
Maria on es farà la ballada final.

Els convidats
Acompanyaran als Gegants d'Iluro, els gegants de Sant Antoni de
Vilamajor, Reis de Premià de Mar,
Sant Feliu de Llobregat, Masquefa,
La Pessigolla de Valls, Llinars del
Vallès, Sant Jaume de Barcelona,
Gegants Reis i Pubills de Manresa,
Capgrossos de Granollers. | Red
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Una estafa de 700.000 euros clonant targetes

El grup de joves era especialista en sabotejar el sistema 'contactless'

Arxiu

Tretze detinguts en una operació policial contra un grup que operava en un pis a Mataró
i aconseguien sabotejar el sistema 'contactless'
Societat: Redacció - ACN

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb agents de la policia espanyola, han detingut tretze
persones per haver estafat més de
700.000 euros en compres amb
targetes bancàries clonades. Els
detinguts –d'entre 17 i 24 anys i
de nacionalitats espanyola, marroquina, veneçolana, búlgara i dominicana– cometien els delictes per
poder dur a terme despeses que,
per edat i situació econòmica, no
es podrien permetre en condicions normals. Aconseguien vincular les targetes de les víctimes als
seus terminals de telefonia mòbil i
aleshores feien reintegraments de
diners en caixers o pagaments de
tot tipus de compres mitjançant
el sistema 'contactless'. Els arrestats van clonar targetes de crèdit
de centenars de persones de tot
l'Estat espanyol.
El 20 de desembre els agents van
detenir a Granollers el jove que
estava realitzant les estafes i van
localitzar dades bancàries d'altres
40 persones, totes clientes d'una
mateixa entitat bancària. Els agents
van comprovar que el detingut no
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actuava sol sinó que conjuntament
amb altres companys d'institut
s'havien especialitzat en realitzar
estafes bancàries per aquest mètode. La finalitat última era poder-se
sufragar despeses que d’altra manera no podrien satisfer, ja fos per
edat o per situació econòmica. No
es tracta de productes de primera
necessitat sinó de productes electrònics o informàtics.

Una entitat bancària
Fruit de la investigació, els policies
van determinar que el grup obtenia a través d'un tercer les dades
de banca electrònica de diferents

Xifres totals

clients de tot l'Estat d'una mateixa entitat bancària. Els joves, que
comptaven amb un pis a Mataró,
contactaven amb aquesta persona
a través d'Internet i les xarxes socials. A canvi del pagament d'una
quota fixa de diners, els facilitava
les dades dels clients del banc.
A partir d’aquestes dades, els joves disposaven de la clau i contrasenya de Banca Electrònica de les
víctimes. Així aconseguien vincular les targetes dels clients als seus
terminals de telefonia mòbil que
utilitzaven per fer reintegraments
de diners en caixers o pagaments
mitjançant el sistema 'contactless'.

Arxiu

Mitjançant aquest sistema el grup podria haver clonat més
de 170 targetes de crèdit de diferents persones de tot l'Estat
i haver aconseguit estafar més de 600.000 euros, però no es
descarta que siguin molts més els afectats i la suma total dels
diners aconseguits. El mateix dia de les detencions tres dels
detinguts menors d'edat van passar a disposició de Fiscalia de
Menors. El dia 20 de juny van passar a disposició judicial tres
dels detinguts majors d'edat i el jutge els va deixar en llibertat
amb càrrecs. La resta de detinguts van quedar en llibertat,
pendents de declarar en qualitat d'investigats.
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 7
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
16:00
17:00
17:30
18:00
20:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
1:30
2:00
2:30
4:00
5:00
5:30
6:00

AL DIA BCN Nord-Maresme
REM A REM
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CATALUNYA
TERRITORI TIC
THE WEEKLY MAG
CREURE AVUI
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAMINANT PER
CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
FÒRUM GASTRONÒMIC
MATARÓ AL DIA
CAMINANT PER
CATALUNYA
TORNA-LA A TOCAR SAM
BÀSQUET EN JOC 3 X 3:
MATARÓ
THE WEEKLY MAG
AL DIA CAP DE SETMANA
TRAÇ DE CULTURA
PICALLETRES
TORNA-LA A TOCAR SAM
HORARI D’ESTIU
CALIDOSCOPI
GAUDEIX LA FESTA
THE WEEKLY MAG
FÒRUM GASTRONÒMIC
DE TEE A GREEN
CREURE AVUI
CATALUNYA
TERRITORI TIC

Diumenge 8
7:00
7:30
8:00

GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CREURE AVUI

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
15:00
15:30
16:00
16:30
18:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

BA-BA
CAMINANT PER
CATALUNYA
PICALLETRES
TRAÇ DE CULTURA
CREURE AVUI
MISSA EN DIRECTE DES DE
MONTSERRAT
LA DIADA FESTA MAJOR
DE VIC
TORNA-LA A TOCAR SAM
CALIDOSCOPI
GAUDEIX LA FESTA
ESPECIAL FINAL
PICALLETRES 2018
RESUM HORARI D’ESTIU
D-CONSTRUCTION.
Espectacle de
Fira Tàrrega
FÒRUM GASTRONÒMIC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TERRITORI
CONTEMPORANI
DIUMENGE ESPORTS
SET DIES
CALIDOSCOPI
ÚLTIMA SESSIÓ
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 9
7:00
8:00

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 DOSOS AMUNT

SET DIES
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
BA-BA
HORARI D’ESTIU
MATARÓ AL DIA
REM A REM
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
TOT JAZZ
HORARI D’ESTIU
DE TEE A GREEN
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DOSOS AMUNT
REM A REM
MATARÓ AL DIA

Dimarts 10
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
1:30
2:00
2:30
4:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
REM A REM
AL DIA BCN Nord-Maresme
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
BA-BA
HORARI D’ESTIU
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
HORARI D’ESTIU
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
CAMINANT PER
CATALUNYA

5:00
5:30
6:00

TORNA-LA A TOCAR SAM
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

Dimecres 11
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
BA-BA
HORARI D’ESTIU
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CAMINANT PER
CATALUNYA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
HORARI D’ESTIU
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dijous 12
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
13:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme

14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:30
6:00

L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
BA-BA
HORARI D’ESTIU
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
HORARI D’ESTIU
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
FÒRUM GASTRONÒMIC
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
BA-BA
HORARI D’ESTIU
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
HORARI D’ESTIU
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
FÒRUM GASTRONÒMIC
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1828.indd 1

13:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:30
6:00

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:
MARIA VILA MASO
Paraula invertida:
ENTRADA

Adreça web del banner invertit:
https://www.facebook.com/anizziaa

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

04/07/2018 13:06
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Horòscop

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)

Assumptes familiars et poden tenir

La sort es presenta en el transcurs

Et volta pel cap seguir estudiant.

ben ocupat. D'una banda pots viure

d'un viatge o un desplaçament habi-

Sents que aprendre alimenta la teva

certes angoixes que no saps molt bé

tual. El cas és que ho pot fer en mo-

confiança i estima personal i et fa

com resoldre i de l'altra, vivències de

viment. Si vens d'un període apàtic,

sentir millor. Trobada amistosa amb

gran contingut afectiu.

millora de l'estat d'ànim.

possibilitat d'anar a més.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La recerca de treball o els objectius

És un moment de canvis i transfor-

Els fills poden ser el punt d'atenció

laborals sembla que resisteixen una

macions profundes. També de coses

més important. Sobretot si són ado-

mica i et donen més feinada del que

que no saps com expressar. Però tot

lescents i del sexe masculí, sentiràs

pensaves. Comptes amb algun ajut,

és temporal i en sortiràs reforçat. En

que t'absorbeixen l'energia. Millores

especialment de la parella.

la família tens un bon aliat.

en el sector laboral.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Mires el futur amb il·lusió i et predis-

Compte amb els cunyats o cunyades.

Estàs una mica capficat amb un viat-

poses als canvis per poder assolir el

Poden posar-se una mica insistents

ge o un trasllat. Vés preparant-ho de

que planeges. No permetis que algun

però és important que no perdis la

mica en mica i avançaràs feina. Això

familiar, sabotegi les teves aspiracions

calma per evitar perjudicar la teva

reduirà l'estrès i l'angoixa. Captes el

professionals.

relació amb altres familiars.

més subtil amb facilitat.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Hauràs de dir no a alguna persona

Tens la porta oberta a exposar, ven-

Vius un moment prou especial, amb

que no respecta la teva opinió. Amb

dre, donar a conèixer... En resum, els

alguns encontres que transcendiran

fermesa i utilitzant el disc ratllat com

altres estan ara més receptius al que

cap al futur. L'instint a flor de pell pot

a manera de reafirmar-te, avançaràs

ofereixes. Aprofita-ho si has decidit

garantir que vegis més enllà en les

cap als teus interessos.

sortir de l'anonimat.

intencions dels altres.

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

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

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

HORÒSCOP 1828.indd 1
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Argentona

La cita estrella de l’art i la cultura del fang
La Fira Internacional de Ceràmica, l’Argillà Argentona, se celebra del 6 al 8 de juliol
amb exposicions diverses, artesans de la ceràmica i activitats variades
Argillà: Laia Mulà

Un any més arriba la cita estrella
dels amants de l’art i la cultura del
fang a Catalunya i aquest any ho fa
amb el model més que consolidat
fora de les dates de Festa Major.
Es tracta de l’Argillà Argentona,
la Fira Internacional de Ceràmica
que aquest 2018 tindrà lloc des del
divendres 6 fins al diumenge 8 de
juliol amb activitats entre les 10h
del matí i les 22h del vespre.
Els carrers del municipi maresmenc s’ompliran d’artesans de la
ceràmica i institucions que exposaran al públic argentoní i d’arreu del país les seves creacions,
faran demostracions de terrissa i
acolliran activitats com la popular trepitjada de fang. La Fira de
Ceràmica estarà ubicada en un
bonic circuit urbà pel centre de
la vila que passarà per l’Avinguda
Puig i Cadafalch, el carrer Gran, la
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plaça de Vendre, el carrer Torras i
Bages i la plaça de l’Església.

Quatre anys amb fira pròpia
Ja és la quarta edició consecutiva
que la coneguda Fira del Càntir
se celebra separada de la Festa
Major del municipi. Aquest canvi
s’ha consolidat amb l’objectiu de
convertir la fira en l’esdeveniment
de referència al sud d’Europa en
relació a la ceràmica.
Enguany se superaran de nou la
setantena d’artesans i terrissaires
representant països ben diversos

com Itàlia, el Regne Unit, França,
Letònia, Argentina, el Marroc i
Rússia, entre altres. A més, cal
destacar que el país convidat serà
Romania.

La programació
Al llarg de tot el cap de setmana
tindran lloc activitats (consultables a www.argillaargentona.cat),
com ara tallers de ceràmica al torn
i demostracions de terrissa tradicional, decoració en directe d’un
càntir gegant, exposicions i la 14a
Mostra de Cinema sobre ceràmica.
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ona

Rafael Romero pinta un càntir gegant
L'artista és l'encarregat de l'acció artística estrella de la Fira Internacional,
que està prevista per dissabte a la tarda
Argillà: Redacció

L'Argillà és molt més que una
Fira i presenta un programa d'actes molt diversos amb molt protagonisme cultural al voltant de
la ceràmica i el càntir. Bon exemple és l'acció artística que l'artista
Rafael Romero protagonitzarà el
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dissabte 7 de juliol a partir de les
17h, a la cruïlla entre el carrer Gran
i el Bernat de Riudemeia. Romero
pintarà un càntir gegant, una experiència que ell mateix defineix:
“Emotivament un suggerent gran
repte, és precisament navegació
d’aventura i creixement col·lectiu.
En un context festiu, de germanor

de vitalisme entorn a l’extraordinari món de la ceràmica, pintar
el meu imaginari serà una acció
reivindicativa plena de blaus i mediterraneitat. Un crit a la vida i a
l’esperit creatiu”.
Els càntirs gegants resten a
Argentona com a testimoni de les
fires passades i per la posteritat.
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Argentona

Exposicions de gran nivell a l'Argillà Argentona
L’obra del valencià Enric Mestre, la ceràmica 3D i la ceràmica de Romania,
tres exposicions pensades específicament per a l’Argillà Argentona
Argillà: Laia Mulà

La gran cita de la ceràmica al
nostre país arriba puntual aquest
mes de juliol a Argentona amb
interessants exposicions d’interès artístic i cultural. Enguany la
proposta compta amb tres exposicions especialment preparades
per aquesta Fira, que s’inauguraran
el dia 6 de juliol durant la tarda,
dues de les quals es podran visitar més enllà de les dates de l’Argillà. Es tracta de ‘Ceràmiques’ al
Museu del Càntir, d’Enric Mestre,

‘Dissenys i ceràmica 3D’ a la Casa
Gòtica, i ‘Ceràmica Tradicional i
Creativa Actual de Romania’ al
Saló de Pedra.
L’obra ceràmica del valencià
Enric Mestre seleccionada per a
ser mostrada temporalment al
Museu del Càntir d’Argentona,
pertany a les últimes dues dècades d’aquest pintor i escultor de
llarga trajectòria. Són quinze obres
representatives de l’etapa de més
plenitud creativa de l’autor, sis de
les quals s’exposen al públic per
primera vegada. S’inaugurarà el

6 de juliol a les 18:30h i es podrà
visitar fins al 9 de setembre.
‘Dissenys i ceràmica 3D’ descobreix les possibilitats de la impressió 3D ceràmica. Protopenedès ha
produït peces pròpies i de diferents
dissenyadors on es poden observar diferents implementacions,
resultats, materials i tecnologies.
La mostra té una vocació didàctica
i recull una vintena d’obres, des
del procés de creació i els errors,
fins al resultat final. S’inaugurarà
el 6 de juliol a les 17:45h i es podrà
visitar fins al 22 de juliol.

Un càntir ben original:
la 'Càntirnplora'
El càntir d’aquesta edició de l’ArgillàArgentona
és un disseny original dels arquitectes Joan
Cruanyes i Carles Bassó, amb la col·laboració
de Pol Cruanyes, que li han posat el suggerent
nom de 'càntirnplora'. Es tracta d’un objecte
de ceràmica que recorda a la de les tradicionals cantimplores, de forma plana i rodona.
Es podrà comprar en dues versions diferents,
una de color negre i l’altre vermella. Com ja
es va fer l’any passat, el càntir anirà numerat
individualment i se’n farà una tirada limitada
a 3.000 exemplars, fet que manté l’exclusivitat
del disseny.
El càntir de l’any es posarà a la venda el dia
6 de juliol a la parada oficial a la plaça de l’Església, i es podrà comprar durant els tres dies
de la Fira, del 6 al 8 de juliol, i després al Museu.
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Arxiu

El vermell i el negre
L’elecció de comptar amb dos colors diferents, el
vermell i el negre, evoca a la complementarietat
d’aquests dos colors ja aplicada al disseny gràfic
i industrial durant els primers anys del segle XX.
És el primer cop que es podrà escollir color en
el tradicional càntir de l'any d'Argentona.
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El gran esdeveniment de l'any
a Argentona
L'organització preveu una assistència entre les 23.000
i les 25.000 persones durant els tres dies de fira
Argillà: Laia Mulà

Argentona és una vila petita que,
ocasionalment, esdevé capital i

capta l'atenció de tot el Maresme.
En cap altre cap de setmana de
l'any, segurament, passa tant com

25 ANYS

en aquest de l'Argillà quan l'organització de la Fira Internacional
calcula entre 23.000 i 25.000 els
assistents.
Si algun fatalista havia vaticinat
que amb la separació de dates entre
Fira i Festa Major algun dels dos
esdeveniments se'n ressentirien,
anava ben errat. Acollir aquesta
magnitud de visitants és possible
gràcies al vigor de la programació
i també a l'aposta que fa el propi
sector que congregarà a Argentona
durant tres dies fins a 70 ceramistes. Una quantitat important d'expositors de qualitat que, expliquen
des del Museu del Càntir, en cadascuna de les Argillà precedents
han marxat d'Argentona contents
amb l'experiència i, el que és més
important, també amb el volum de
negoci. Aquest és el múscul que fa
forta aquesta cita.

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

TOTALMENTE REFORMADO

Ref. 12882 Z./PERAMÀS: Zona servicios, médicos, colegios,
parques, supermercados. 1er piso sin ascensor. Vivienda refor. 80m2, salón com., balcón. Cocina, galería, Baño compl. 3
dorm. Puertas roble. Suelos gres. Aire Acond. Entrar a vivir sólo
con una mano de pintura. Ideal como 1a vivienda.

149.000€

T

197.000€

T

MUY CÉNTRIC0

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z/HAVANA: Excelente piso 80 m2, 2 pl. 1ª Pl: sa-

lón-cocina, baño y 2 habit.. 2ª Pl: Estudio habit. principal, baño.
Galería 5m2. Tza 16 m2. Mejor que nuevo. Sólo 8 años. A.A por
conductos. Baño compl.+aseo. Vent. aluminio climalit. Ascensor. Muy soleado.

227.000€

LOCAL INDUSTRIAL MUY BIEN SITUADO

Ref. 12565 Z. CENTRO: Local ind. pl. baja. 400m2. Perfectamente situado en zona activa mucho paso. 2 accesos peatonales. Fuerza y muelle carga. Aparc. clientes (4 vehíc.) Vado. Altura
4 mts. Rectangular. Vestuarios. Instal. compresor aire comprimido. Acumulador tarifa nocturna. Persianas mecánic. Alarma. 2
baños. LA MEJOR FINANCIACIÓN!

T

Ref. 12775 JTO. PL. FORN DEL VIDRE: Gran piso 95m2, 4

habit. 2 dobl. 2 baños compl. Amplio salón comedor, balcón
exterior terracita. Cocina, galería. Vivienda exterior, muy luminosa. Sólo 20 años con ascensor. Pl. párking y trastero en la
misma finca directo desde el ascensor. MUY CÉNTRICO!!!!

248.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró
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Maresme
Cultura

núm. 1828 del 6 al 12 de juliol de 2018

Roba Estesa, un dels grups destacats a les Barraques, i una imatge de la Festa Major

Cedida

Arenys de Mar es vesteix de Festa Major
Les activitats en honor a Sant Zenon s'estenen especialment de divendres a dilluns,
amb els ingredients habituals de la primera gran festa estival de la vila
Festes: Mireia Camacho

La Festa Major de Sant Zenon
és un dels clàssics més esperats
a Arenys de Mar. Aquest any el
programa no ha fet curt i hi ha
preparades desenes d'activitats
que es duran a terme des del 30
de juny fins al 9 de juliol, amb una
pròrroga amb activitats diverses
que s'allargarà fins al 29 de juliol.

2
Sant Zenon és Festa
Major i comparteix protagonisme estival amb Sant
Roc, a meitat d'agost,
també molt popular
La jornada festiva compta amb
desenes d'activitats i de concerts
repartits entre tots els dies i a hores molt diverses. Hi trobem grups
com La Principal de la Bisbal i la
Cobla Selvatana.
Entre els actes més destacats hi
trobem, per exemple, el primer
de tots, el dissabte 30 a les 10 del
matí a l'Església de Santa Maria,
a càrrec del Cor l'Aixa que farà un
concert d'inici de festa.

Tot Maresme 1 fm arenys.indd 1

Nits a les Barraques
Divendres hi haurà un encadenament d'actes que s'estendran des
de les 7 de la tarda fins a la nit. A les
7 els gegants del municipi arribaran al Calisay i des d'allà es dirigiran a la plaça de l'Ajuntament. Un
cop allà, l'escola de música Carles
G. Vidiella farà un concert que
donarà peu al Pregó de les festes
que començarà a les 20.30 h i anirà
acompanyat d'un brindis popular. A les 21.30 h la colla del
Basilisc farà un correfoc per
la llengua que anirà de la
plaça de l'Església fins a la
plaça de l'Ajuntament. I ja
per acabar el dia, a quarts
de dotze començaran les
Barraques 2018, que continuaran el dissabte, i en
el qual participaran grups
com Roba Estesa, Sra.
Tomasa i Kalabranda.
El diumenge 8 a la riera
d'Arenys de Mar es podrà
gaudir de la festa de l'escuma a partir de les 13 h, i a
la nit se celebrarà al mateix
lloc la traca de colors a les
22.30 h. El dilluns 9, com a
acte de cloenda, es podran
veure els castells de focs a

la platja de la Picòrdia a les 23 h
després de tot un dia centrat en
Sant Zenon.

La pròrroga de les festes
El programa (que trobareu a www.
arenysdemar.cat) compta amb moltes altres activitats que s'allarguen
fins al 29 de juliol i que inclouen
cinema a la platja o la Festa de la
Mare de Déu del Carme el dissabte 14 al port d'Arenys, entre altres.

04/07/2018 09:57

93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

CENTRE

109.000€

Pis ideal per als que volen el seu primer habitatge!

Ref.3101. Pis alt sense ascensor, ideal inversors que vulguin llogar,
o primer habitatge. Tota reformat, cuina moderna i molta claredat.
Galeria completa i àmplia. 3 habit., 2 són exteriors i dobles. (CEE E)

LLÀNTIA

198.000€

Bonica planta baixa reformada!

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

EL RENGLE

280.000€

1ª linea de mar amb vistes panoràmiques!

Ref.3082. Situat en una finca del 2011 tenim aquest pis amb zona
comunitària amb piscina al terrat de l'edifici,! El pis consta de 3 hab
àmplies i 2 banys, cuina office i balcó terrassa de 12m2. (CEE D).

1P STUDI.indd 1

CENTRE

175.000€

Busques pis de 2 hab amb terrassa al Centre?

Ref.2983. Vivenda 2 hab, bany saló, cuina tancada. climatització fred/
calor, ascensor i terra parquet a dormitoris i gres menjador, cuina i
bany. Si reuneix tot el que demandes truca'ns i ho visitem! (CEE E).

HAVANA

245.000€

Habitatge a 5 minuts del mar!

Ref.3109. Habitatge reformada en la seva totalitat, de 75m2 útils
amb 3 habitac. amb espais amplis i molt assolellats. Cantoner i amb
terrassa 14m2 amb boniques vistes panoràmiques. (CEE E)

ÒRRIUS

395.000€

Masia amb terreny en plena natura!

Ref.3105. La casa està sobre un parcel·la de 920m2 molt bé orientada. 2 plantes, cuina de 14m2, 3 hab i 2 banys complets + 1 lavabo,
terrassa 30m2 i garatge 2 cotxes. No perdi la oportunitat! (CEE D).
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Les dues platges de Llavaneres es queden sense guingueta

Cedida

Llavaneres detecta frau en el concurs i no tindrà
guinguetes a la platja
L'Ajuntament denuncia que les empreses que es van presentar estaven conxorxades
per simular falsa competència i assegurar-se l'adjudicació
Llavaneres: Redacció - ACN

Les dues platges principals de
Sant Andreu de Llavaneres, la
de les Barques i la de l'Estació,
afronten un estiu sense guinguetes. L'Ajuntament ha deixat desert
el concurs públic per adjudicar el
servei després de detectar-hi un
possible frau entre les empreses
que s'hi van presentar. Segons expliquen des del consistori, dos dels
tres concursants s'havien conxorxat per simular falsa competència
i van presentar fins a set propostes
diferents amb l'objectiu d'assegurar-se una adjudicació favorable, el
que va obligar als serveis tècnics de
l'Ajuntament a declarar nul tot el
procés. La burocràcia administrativa fa que ara no es pugui tornar

2
Els dos operadors es van
posar d'acord, un cop
descartat el tercer aspirant, per presentar propostes diferents

Tot Maresme 2 llavaneres.indd 1

a convocar aquest mateix concurs
fins al mes de setembre, ja amb la
temporada de bany acabada. Per
l'any vinent s'estudia incorporar
clàusules per evitar la mala praxi.
Aquest serà el primer estiu en
què les dues platges principals de
Sant Andreu de Llavaneres estaran
sense servei de guingueta. Fins ara,
n'hi havia hagut sempre dues, una
a la platja de les Barques, la principal del poble, i una altra a la de
l'Estació, a tocar del baixador de
la línia de Rodalies.
L'alternativa que tenen ara els
veïns i visitants de la platja llavanerenca –la proximitat amb l'estació
de Rodalies fa que hi hagi molts
banyistes d'altres pobles– és recórrer, d'una banda, al bar de la mateixa estació de tren, en el cas de
la Platja de l'Estació. Els banyistes
de la Platja de les Barques tenen
a tocar els locals del Port Balís.

Moltes ofertes per
assegurar l'adjudicació
La mala praxi per part de les empreses que optaven a l'adjudicació de les guinguetes va encendre les alertes a l'Ajuntament. “No

s'estava actuant correctament i
serem rigorosos”, avisa l'alcalde,
Nani Mora, que es lamenta pel
fet que els principals perjudicats
d'aquesta situació siguin els banyistes: “Hem de continuar aquesta línia i tot i que ens sap greu”.

Clàusules més restrictives
Per evitar aquesta mala praxi, el
govern municipal estudia incorporar noves clàusules per al concurs
de l'any vinent. “El fet de renunciar
comportarà una multa d'un percentatge sobre el preu de sortida
de manera que no hi hagi qui intenti presentar dues o tres ofertes
per aconseguir la més econòmica”,
detalla l'alcalde.
Amb la nul·litat del concurs de
les guinguetes, l'Ajuntament de
Llavaneres deixa d'ingressar uns
40.000 euros aquest any. El pròxim
any s'espera poder-les tornar a
adjudicar per un període de tres
anys. D'altra banda, la guingueta
de la petita platja del Balís, a tocar del terme municipal de Sant
Vicenç de Montalt, a l'altre costat del port, s'ha adjudicat amb
normalitat.
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Perfils

Albert Poquet,

rere les càmeres

És director de cinema amb nominacions a nivell internacional

Daniel Ferrer

Mireia Camacho

Entre els treballs d'Albert Poquet hi podem trobar curts, spots publicitaris i vídeos musicals, tot i
que no descarta endinsar-se en el món dels llargmetratges en algun moment. Al principi va estudiar
informàtica, però quan va començar a gravar els
seus amics fent 'skate' va descobrir el seu interès
per l'audiovisual. Des d'aleshores, ha estudiat realització a l'EMAV i Audiovisuals al TecnoCampus.
Mentre estudiava, Poquet va experimentar diversos llocs de treball que hi ha al món audiovisual però
afirma que el que més li agrada és fer de director o
de director de fotografia. “En els projectes petits
acostumo a fer de tot una mica, però si he d'escollir
entre fer de director o fer de càmera em quedo amb
el primer”. Tot i això, prefereix que l'anomenin 'filmmaker' abans que director, ja que “un 'filmmaker'
és algú que fa films, no es redueix a un dels càrrecs”.
En cadascuna de les seves creacions, Poquet explica que deixa una mica del seu ADN, ja que les fa
amb el seu propi estil. En els seus treballs, el director
ha volgut explicar històries realistes amb el seu toc
personal i és per això que el gènere amb el qual més
ha experimentat fins ara és el cinema documental.
Dels seus propis curts, té especial afecte per 'The
Lien portrait', ja que va ser el seu treball de fi de
grau; i per 'El hombre que construía dragones' pel
sentiment que expressa i li aporta. Tot i això, Poquet
considera com a òpera prima el curt 'Supervivència',

Tot Perfils 1828.indd 1

inspirat en fets de la vida del director. “Aquest curt ha
sigut com una teràpia que també m'ha servit d'aprenentatge i m'ha apropat al cinema mainstream”.
El que més li agrada de la seva feina és el creixement personal i les experiències noves que li aporta cada projecte. “No hi ha res millor que sentir-te
millor que ahir, autosuperar-te”, a més de voler
aconseguir que la gent gaudeixi amb el seu cinema.

Projectes en preproducció
Entre els seus pròxims projectes hi ha un documental sobre la por: “El documental tractarà les
pors socials, les que la societat ens crea o les que
nosaltres mateixos desenvolupem. No explicaré
pors racionals com el fet de fugir d'un lleó per
instint de supervivència, sinó més aviat pors que
afecten el dia a dia, com la por al fracàs”.

APunts
Defineix-te: Autocrític, empàtic, lluitador
una pel·lícula: American Beauty
un llibre: 'El secret', de Byrne Rhonda
un referent: Jason Silva
un viatge: A Los Ángeles
un repte: Autosuperar-me constantment
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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. 3209
Z. ROCAFONDA:

87.000€

PISO EN ZONA PALAU-ESCORXADOR:
Alto con ascensor muy luminoso para reformar, exter. aluminio, 3 hab., baño con ducha
y cocina indep., balcón ext. (C.E. EN TRÁMITE)

T EXCELENTE VIVIENDA 116M2+ 40M2 DE
Ref. 4488
Z. ROCABLANCA: GOLFAS: Reform., tza solarium 12m2+ otra

239.000€

40m2, salón 25m2, chim., cocina off, galeía, 3
hab, 2 baños. 1 vecino. (C.E. EN TRÁMITE).

T
Ref. 4503
Z. CERDANYOLA ALTA:

PRIMER PISO CON TERRAZA DE 50M2:
4 hab. (2 dobl), baño completo con ducha, cocina office, galeria, balcón ext., piso con metros
para reformar a su gusto. (C.E. EN TRÁMITE).

GRAN PISO DE 110M2 CON PK Y TRASTERO INCLUÍDO: Comunidad reducida con ascensor, 4 hab. 2 dobles, 2 baños, cocina office,
galería, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

145.000€

T CASA DIVIDIDA EN 2 APARTAM. TOTALM.
Ref. 6221
Z. VISTA ALEGRE: REFORMADOS: Cada apart. 2 hab., baño con

Ref. 2503
Z. EIXAMPLE:

T

T PISO GRANDES DIMENSIONES CON VISTAS
Ref. 6039
Z. PAÏSOS CATALANS: Y PK INCL: 4 hab. 1 suite, 2 baños, cocina off,

Ref. 1430
Z. CENTRO:

T

ducha y cocina, carp. ext. aluminio, suelos gres.
Muchas posibilidades. (C.E. EN TRÁMITE).

203.000€

salón 30m2, 2 balcones, calefac, ascensor.
Comunidad reducida. (C.E. EN TRÁMITE).

258.000€
Ref. 7064
Z. LLANTIA:

T

310.000€

239.000€

270.000€

PISO GRANDES DIMENSIONES CENTRO DE
LA CIUDAD:120m2, 4 hab.3 dobl, 1 baño compl.,
cocina off., galeria, salón-com., balcón, a.a. con
bomba calor. Calle peatonal. (C.E. EN TRÁMITE).

OBRA NUEVA.
GRAN CASA DE 220M2
CON SÓTANO
Y PARKING.

Tiene 5 habitaciones 1tipo estudio-sala juegos,
con salón-comedor, cocina ofﬁce independiente
y terraza!

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

937 965 148
4/7/18 15:27

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

MATARÓ - Cirera

135.744 €

MATARÓ - Rocablanca

166.300 €

GENIAL PIS MOLT ACOLLIDOR I AMB MOLTA LLUM!
PIS DÚPLEX GRANS DIMENSIONS MOLT ASSOLELLAT!
90m². 4 dor. 1 bany, cuina, saló, balcó, molt acollidor. Terres gres, 180 m², assolellat, 5 habit., 2 banys, saló menj. 60m², cuina, ascensor
finestres alumini i calefacció. Qualitat-preu increïblel!!! T151358
directe a la vivenda, possibilitat de fer dues vivendes!!! T 150894

MATARÓ - Centre

222.705 €

PIS MOLT ASSOLELLAT PERFECTAMENT COMUNICAT!
113m² , 4 habit., armaris encast., 2 banys, cuina office, saló-menj., balcó, 3
pl.garatgei2trasters!Terresterratzo,tanc.alumini.Calefacció!!! T151437

MATARÓ - Cirera

241.500 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Urb. Vallveric

307.545 €

CASA AMB ENCANT A 5 MINUTS DEL PARC CENTRAL!! PIS MOLT LLUMINÓS EN EXCEL·LENT ESTAT TOT MOBLAT!
Casa de 138m² , tssa sup. 50m². 4 habit. dobles i exteriors, bany molt gran 90m², 3 habit, 2 banys, cuina office, saló, aa/cc, calefacc., terrassa, 20m2.,
+ 1 cortesia. Espais amplis, grans possibilitats de reformes!!!! T250238 sòls marbre, tanc. alumini, traster, garatge. Tot moblat!!! T151423

2P CASTELLÀ 2018.indd 2
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al

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

MATARÓ - Centre

800 €

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

MATARÓ - Parc Central

850 €

PIS FAMILIAR A LA ZONA DE L’HAVANA SEMI MOBLAT!!

PIS FUNCIONAL, MOLT FAMILIAR I MOLT LLUMINÓS!
2n pis sense ascensor. 90m², 4 habit 1 bany, 1 lavabo, cuina off, safa- 85m², 3 habit., 2 banys compl cuina off., saló-menj, balcó, aa/cc, calef., tanc. alumini, pl. garatge!!! T110482
reig, saló-menj., balcó, terres gres calefac., tanc. alumini!! T 110621

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre

1.100 €

MATARÓ - Centre

865 €

GRAN PIS AMB MOLTA LLUM EN CARRER CÈNTRIC!
130m², 4 habit., 2 banys compl., cuina office, saló-menjador, galeria,
2 balcons, calef., terres gres, tanc. alumini. Inclou mobles!!! T110224

MATARÓ - Centre

1.400 €

GRAN ÀTIC AMB ZONES VERDES AL VOLTANT!
PRECIÓS PIS D’OBRA NOVA MOLT ACOLLIDOR!!
125m², 3 habit., 2 banys, cuina americ saló-menjador, aa/cc, sòls por- 170m², 4 hab., 2 banys, lavabo, cuina off, saló menj., aa/cc, tssa,
cellànics, terrassa, etc... Acabats alta qualitat. Molta llum!!! T 110348 traster, pl. garat. portes lacades, alumini, calef., Vistes!!! T 110602
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