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LES SANTES DE L'ANNA
La fotògrafa Anna Aluart revoluciona el concepte d'exposició
de Festa Major a Can Marfà a partir del dia 18
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PISO CON TERRAZA

OCASIÓN DEL MERCADO

Ref. 12869 CERDANYOLA: Piso 1/2 altura perfecto estado, entrar a vivir, calle
tranquila. 3 dorm, 2 amplios. Salón comedor luminoso. Cocina óptimo estado
con galería. Cuarto de baño con ducha. Suelos de gres. Ventanas de aluminio.
Carpintería madera barnizada.

69.950€

T

PISO BIEN SITUADO

Ref. 12903 CENTRO-JTO.RDA. ALFONS X:
Ascensor. Piso alto. Bien distribuido, sin pasillos.
Salón com., ampliado con 1 habit. Balcón sobre
calle tranquila, cerca casco antigüo. Cocina buenas posibilidades. Galería. 2 dor. (antes 3) Baño!!

119.000€

T

Ref. 12720 CERDANYOLA-NORTE: Buena
ocasión.75m2+terraza sup.20m2. Calle tranquila, 3 vecinos. Buen estado, 3 dorm. 2 dobl. Salón comedor. Balcón. Cocina conservada. Baño
con bañera original. Galería.

95.000€

T

OPORTUNIDAD POR TRASLADO

Ref. 12884 JTO. CTRA. DE MATA: De las mejores ocasiones. Vivienda 95m2,
alto con ascensor y buena imagen. Bien distribuido, luminosidad. 4 dor. Salón
com. amplio. Balcón buenas medidas. Gran cocina office, luz natural. Baño
compl+ aseo. Gres. Carp. aluminio blanco. Armarios emp. Calefacción.

137.950€

T

SITUACIÓN PERFECTA

PISO + PARKING
Ref. 12901 SEMI CENTRE-JUNTO C/BIADA: Buena ocasión, ubicación y precio. Impecable, 108m2 + pl. aparc. Bien orientada, muy exterior, 3 dor. amplios.
Salón com. 24m2, balcón de 13 m2 soleado. Cocina buenas medidas, galería
10m2 aprox. 2 baños, 1 suitte. Suelos parquet. Calefac, aire acondicionado.

215.000€

T

¿VEN EL SEU PIS?

...DONCS JA TÉ UN REGAL

Ref. 12919 PZA. CATALUNYA: 95m2, entorno
realmente agradable y comercial. Piso buena
imagen y exterior. 4 dor. (2 dobl). Salón com.
26m2, balcón/terracita. Cocina buenas medidas, galería. Baño excepcional. Park opcional.

T

222.500€

...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.
10/7/18 11:27
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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

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com

A 20 minuts de Barcelona
1P MARESMED 1829.indd 1

A 2 minuts de Mataró Park
9/7/18 17:42

Davant de tot
Un cel enfosquit
Opinió: Francesc Murgadas

Com la nit de Sant Llorenç, hem vist com el nostre cel gastronòmic
perdia tres estrelles de cop. Les del Sant Pau de Carme Ruscalleda.
En temps de dimissions més o menys forçades, reconforta constatar que encara hi ha gent que es reinterpreta i pensa cada dia. Que
és capaç de no adormir-se en els llorers i emprendre nous camins
per difícils que siguin.
De fet, però, no ens hauria d’estranyar que fos una dona cuinera
–els homes, cuiners o no, som més presumits i pagats de nosaltres mateixos– qui ens donés aquesta lliçó de canvi revitalitzador.
La feina de fogoner per panxa d’altri, si es vol fer amb cara i ulls,
obliga a replantejar-se les coses cada dia. A adaptar el menú al
que ens ofereix el mercat aquell dia. A marcar amb els plats oferts
la temporada de l’any en què estem. A oferir productes d’arreu
del món en el lloc i punt ajustat a les preferències del client i les
necessitats del plat.
Segur que més d’un dirà –com jo dic a voltes, ho reconec– que la
cuina de certs grans restaurants és com una fotocopiadora. Cada
plat ha de ser idèntic al que ha sortit de la cuina fa uns minuts,
uns dies o uns anys. Però això no acaba de ser del tot cert. La cuina gran de debò arrisca cada dia. Però sense confondre risc amb
aventura. Jo em puc arriscar a incorporar una nova espècia a un
plat, però no a coure l’arròs, que tinc absolutament apamat, tres
minuts més quan pretenc fer una paella com la de tota la vida.
Tampoc hauríem de confondre seguretat amb monotonia. La
primera és patrimoni dels grans cuiners, que tenen capacitat de
respondre enfront qualsevol contrarietat. La segona queda pels
aspirants a medalla, estrella o diploma que copien i copien fins a
l’extenuació la fórmula d’un èxit momentani propi o après d’altri.
La Carme Ruscalleda i tot el seu equip han estat gent de risc segur. D’aquells que, des de la professionalitat i no la teatralitat, han
donat el millor que tenien en cada moment. Sense reserves i amb
plena consciència del repte diari.
Per això, per més que el Sant Pau tanqui i deixi una mica orfe
l’estrellat culinari català, segur que, com un estel que s’apaga per
formar un planeta, Carme Ruscalleda seguirà donant lliçons de
cuina i de vida.
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ANNA ALUART
APLAUDIT: Antiga fotògrafa
d'aquesta casa, sorprendrà a tothom amb la seva exposició 'Íntim
Santes' que s'inaugura el dia 18 a
Can Marfà.

HORARI DE L'ESTRENA
CASTIGAT: És una queixa que s'ha
anat repetint: un acte que vol simbolitzar l'inici de la Festa Major no
quadra bé amb un dia laborable
a les 18h.

L’ENQUESTA

Santa Maria està prou
explotada culturalment?
85,9% No
11,3% Sí
2,8% Ns/Nc

LA PREGUNTA

Creus que Les Santes
haurien de tenir actes per
tota la ciutat?
VOTA L'ENQUESTA A:

11/07/2018 12:19

Afectacions al trànsit al Camí del Mig
El Camí del Mig, entre el Camí del Sant Crist i la Via Sèrgia,
es tallarà al trànsit en sentit Barcelona a partir del dilluns
16 de juliol amb motiu de la instal·lació de les canonades
que connectaran el nou dipòsit de la ronda de Bellavista amb
la xarxa.
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Recorregut alternatiu

La circulació en sentit Barcelona pel
Camí del Mig romandrà tancada.

La circulació en sentit Girona pel Camí
del Mig romandrà sempre oberta.

Recorregut alternatiu: els vehicles
podran accedir a la rotonda del Mas
Costabella seguint el Camí del Sant
Crist fins al carrer de Manuel Carrasco
i Formiguera i girant a la dreta per Via
Sèrgia.

Està previst que el tram afectat s’obri al
trànsit aproximadament el 10 d’agost.

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

Disculpeu les molèsties.

Les portades

Foto antiga

El xofer de Can Majó

De fa 25 anys

Aquesta és una foto realment
antiga, que data de més de 80 anys
enrere. L'aporta Josep Santos i de
fet qui hi apareix és el seu pare que
feia de xofer. Aquí el veiem amb el
seu Citroën en una zona que el seu
fill situa propera al Figaró. És una
imatge dels anys 40 si bé la història de Santos al volant es remunta
a la dècada anterior. Havia estat
camioner durant la Guerra Civil

i, de fet, va estar en un camp de
concentració després de la victòria
dels nacionals.
Josep Santos pare va ser xofer
durant bona part de la seva vida,
servint a Can Majó. Conduïa cotxes, camions com el de la imatge
i fins i tot carros. Santos va treballar molts anys fent transport de
persones i mercaderies.

De fa 15 anys
NÚMERO 1587
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Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!

EMPRENEDORIA DE SANTES
Cada vegada més empreses i particulars aprofiten la tirada de la Festa Major
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
( carrer d ’ en xammar, 11) o a fotoantiga@ totmataro. cat
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Vas néixer
per obrir camí.
Nou T-Roc.

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.
Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

Motorsol

Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd 1

www.motorsol-volkswagen.es

30/1/18 17:58

Ja pots votar l'Alternatiu!

Aquí els teniu. Aquests són
els 10 cartells que aspiren
a ser escollits, per votació popular, com a Cartell
Alternatiu de Les Santes.
La desena edició d'aquest
certamen torna a deixar clar
que hi ha maneres, tècniques, idees i concepcions
molt diferents de Les Santes.
Cada Cartell Alternatiu en
dibuixa una i ara és el moment de votar entre els seleccionats per escollir-ne
els guanyadors.

BAIXADA

DE LA NIT AL DIA

ENAMOREN

GRANS ÈXITS

El temps de votació va del
dijous 12 a les 12h fins al dimecres 18 a les 12h. És un
període de vot curt i intensiu
a través del Facebook del
Tot Mataró i de la web del
certamen que vol assegurar que totes les propostes
tenen les mateixes opcions.
Quin és el teu Alternatiu?

Obertura 1-2 cartells santes.indd 2
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Vota a: facebook.com/totmataro
i totmataro.cat/cartellsantes

LES SANTES A LA PELL

MÚSICA SANTERA

POSA'M CARA

SANTES DRAG

SANTES EN VINYETES

UN ROBAFAVES REFRESCANT

Obertura 1-2 cartells santes.indd 3
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www.lariera48.cat

LA RIERA 48
Moviments als partits a deu mesos de
les eleccions municipals

Opinió: Joan Salicrú

Crisi definitiva a VoleMataró;
Sarai Martínez també en marxa.
La fins ara regidora de VoleMataró,
després de rumorejar-se des de fa
mesos arran de les tenses relacions que mantenia amb Montse
Morón, ha anunciat que deixa el
grup municipal. Ho fa denunciant
que la portaveu del grup pretén
inscriure VoleMataró com a partir i presentar-se en solitari a les

eleccions. És, diu, la gota que fa
vessar el got. La mateixa Morón
–que es presentarà en solitari
a les eleccions sota el paraigua
d’Albano Dante-Fachín– l’endemà
contraataca acusant Martínez de
“trànsfuga” –epítet que ja havia
dedicat a Ana María Caballero,
que va abandonar el grup municipal en els primers compassos del mandat– a El Mirador de
Mataró Audiovisual i insinuant que
Sarai Martinez pretén ser “la cap
de llista d’Iniciativa per Catalunya
Verds”, tot i que aquesta formació

no es presentarà com a tal sinó que
ho farà com a agrupació local de
Catalunya en Comú. Precisament,
divendres de la setmana passada
els comuns mataronins van dur
a terme la seva assemblea fundacional, amb presència d’una
setantena de persones. Al grup
promotor escollit aquell dia hi
figuren Rita Villà, Miquel Canal,
Marta Castillo, Òscar Monroy,
Reme Merchán, Hèctor Xaubet,
M. Carmen Carrión i Pere Fradera.
Serà algun d’ells el cap de llista de
Catalunya en Comú?

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

670 053 959

Tot opinio salicru (obertura 3-4).indd 2
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Francesc Teixidó busca a
Rocafonda el seu Chakir El
Homrani. Esquerra Republicana
ha anunciat l’obertura d’una subseu al barri de Rocafonda, una
iniciativa sense precedents en l’estratègia del partit a Mataró. El seu
responsable serà Toni Ortega, militant, i la idea és que serveixi per
acostar-se a la població immigrant
i identificar persones per sumar
a la llista electoral del maig que
ve. Aquesta és una idea de fons
que Francesc Teixidó té al cap des
de fa mesos, sabedor de la necessitat de superar les fronteres
estrictes de l’independentisme i
del Mataró d’entre Rondes. A diferència del PDEcat, els republicans
volen seguir la seva penetració
–maniobra Rufián– als barris de
les grans ciutats de la primera i la
segona corona metropolitana, on
a cada elecció obtenen més bons
resultats.
La llista única dels independentistes no acaba d’arrencar. Malgrat
haver nomenat Míriam Nogueras
com a candidata, el PDeCAT a
Mataró s’ha obert oficialment
a una llista conjunta de l’independentisme. Però Esquerra no
sembla que tingui cap intenció de

fer-ho, tot i –de moment– guardar
en públic les aparences en aquest
etern combat de judo entre els dos
planetes principals de l’independentisme. Els neoconvergents van
mantenir el passat 22 de juny una
trobada amb els promotors de
Mataró per la República –entre
els quals figura el pdecatià Jordi

Nou tripartit

"Els lampistes del PSC es
dediquen a cultivar en
privat la possibilitat de
repetir un nou tripartit
d’esquerres d’aquí a deu
mesos si els números ho
permeten"
Surinyach– i posteriorment un
encontre amb ERC. En el primer
cas sembla que hi va haver molta
sintonia i en el segon cas la reunió va ser una mica més caòtica.
Mentrestant, els lampistes del PSC
es dediquen a cultivar en privat
la possibilitat de repetir un nou
tripartit d’esquerres d’aquí a deu
mesos si els números ho permeten
i la tensió nacional s’ha rebaixat
una bona mica. Amb la boca petita

i absolutament en privat, els republicans no amaguen que, si l’ambient polític ho permet, preferirien
aquesta segona opció.
Mònica Lora es reinventa i promou una llista única de l’espanyolisme. El tema immigratori
no serveix ja d’esquer electoral, de
tensionador, com va ser el cas el
maig de 2011, en plena crisi econòmica (que sent honestos no vol
dir en cap cas que hagin desaparegut els malestars que aquella
candidatura va evidenciar; un dels
grans fracassos de la política local
dels darrers anys). El que ho fa ara
és el tema nacional, la vinculació
o a l’independentisme o a la unitat d’Espanya. En aquest sentit,
la candidata de PxC ha anunciat
la voluntat de superar l’àmbit de
la seva formació política amb la
constitució d’una llista única de
l’espanyolisme a Mataró, arran
de l’èxit que han obtingut les manifestacions fetes a la ciutat i en
oposició a la hipotètica candidatura independentista. S’apunta
que José Casado, veritable assot
independentista de la ciutat i promotor d’aquestes marxes, podria
acompanyar Lora en aquesta candidatura postPxC.

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
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Grup Municipal de Ciutadans

Ens preocupen les nostres escoles

Ara fa any i mig de la precària solució del subministrament
d'aigua corrent del CEIP Maria Mercè Marçal.
És per això que hem exigit al Ple Municipal les mesures
necessàries per a l'arranjament deﬁnitiu que permeti gaudir als
nostres alumnes dels serveis bàsics com a qualsevol escola.

´L'escola Maria-Mercè Marçal, situada a la Riera de Figuera Major

Sin título-3 2
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Comprometidos con nuestras playas.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, queremos que todos
los mataronenses puedan disfrutar plenamente de nuestras playas.
CIUDADANOS

Para conseguirlo nos comprometemos a garantizar la
máxima disponibilidad de plazas de aparcamiento en
nuestro Paseo Marítimo.

ICV-EUIA-E
CUP-PA
ERC-MES-AM

Mientras tanto otros trabajan en sentido contrario: eliminar cuantas más plazas de aparcamiento mejor.

Grupo Municipal de Ciudadanos
La Riera 48, 2ª - Mataró - Tel. 93 7582474 - ciutadans@ajmataro.cat

Sin título-3 3
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Restaurants

L'Offu
guanya el
'Joc de
Cartes' del
Maresme
Gastronomia: Mireia Camacho

El restaurant Offu, situat a Premià
de Mar, va ser el guanyador de l'edició
del programa Joc de Cartes de TV3
que volia escollir el millor restaurant
vora el mar del Maresme. Fabiana
Pavoncello, propietària de l'Offu,
explica que “l'experiència d'haver
participat en el programa va ser molt
agradable i que hi va haver molt bona
relació amb els altres participants”.
Un cop emès el programa, ha notat
un increment considerable en la clientela que, diu, “li proporciona una
barreja de satisfacció i estrès”.

mià va guanyar
El local de sushi de Pre
grama de TV3
l'edició del popular pro
Maresme
sobre restaurants del

Pavoncello ha comentat que el que
més li va agradar de participar en el
programa ha sigut anar als restaurants a menjar i criticar, ja que, de
fet, un dels seus somnis és ser crítica
gastronòmica.

Els millors restaurants vora el
mar del Maresme
Al programa presentat per Marc
Ribas també van participar els restaurants Btakora d'en Paulo Teia a
Arenys de Mar, La mar bonica de
la Melainie Fernández a Malgrat de
Mar i La Caleta de la Mercè Costa a
Sant Vicenç de Montalt.
Un fotograma del programa, a la Caleta de Sant Vicenç

Tot a taula 1,2 1829.indd 1
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LA RECOManaCIÓ DE:

La setmana que ve,
GastroSantes!
La setmana que ve, amb motiu del Tot
Mataró especial de Les Santes també el Tot
a Taula Food&Drinks serà especial amb tot el
que has de saber sobre on anar a menjar fora
durant la Festa Major de Mataró.
Oferirem una guia amb els millors restaurants
i recomanacions perquè durant Les Santes
només t'hagis de preocupar dels diferents
actes del programa i, a l'hora de menjar, no
hagis de passar per la cuina sinó que ho puguis fer en els millors restaurants i amb la millor companyia.

VEDELLA AMB BOLETS
és un dels plats dels que gaudiAquest
reu al menú de migdia al restaurant Seis

Sentidos, de 13 euros amb tot inclòs.

Via Europa, 98 Mataró |
938 065 910
Pàrquing gratuït trucant abans

DE TEMPORADA

la Cirera

Dolces, sucoses, llamineres, brillants i de textura
carnosa. Les cireres són unes de les fruites amb més
èxit entre grans i petits.
A part d’un sabor excepcional i d’una textura única, descobrim les raons dietètiques per assaborir aquesta fruita
primaveral i estiuenca rica en antioxidants molt eﬁcaços
per mantenir joves la pell i les articulacions. Destaca,
entre les seves propietats, la fructosa, ﬁbra, vitamines C i A, potassi, calci i antioxidants.

Tot a taula 1,2 1829.indd 2
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CONCURS

Aquesta setmana 6 premis més!

#totataula
jordi_fors

guanya
el premi de
Fogons
"Delicies qatarianes"

meypg

guanya
el premi de
taller de pizzes
"Arrós amb conill i ceps"

Tot a taula 3,4 instagram 1829.indd 2

glosope

guanya
el premi de
Tubau
"Cargols boníssims"

healthy_candys

guanya
el premi de
sweet dreams
"Tartar d'alvocats"

11/07/2018 16:42

OPTA A PREMIS A:

mutinuscaninusblog

guanya
el premi de
tao beach
"Resultat del taller de mousses i
decoració de xocolata"

lourdespratsantius

guanya
el premi de
gaudium
"Helado natural de kiwi"

Tot a taula 3,4 instagram 1829.indd 3

sweetyfoodsw

guanya
el premi de
espinaler
"Pizza con masa esponjosa"

lludoco

guanya
el premi de
ca la ceci
"Quan les lioneses de la mare et diuen
"menja'ns" amb la mirada"
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Aquest estiu,
Espinaler!
L’Espinaler proposa una cuina
d’elaboració i proximitat dins la
seva oferta al local del Polígon de
Vilassar de Mar.
De dilluns a divendres, la taverna ofereix un menú complet, on es
poden degustar plats lleugers com
amanides, plats amb peix fresc o
les millors carns. Aprofita la nostra
targeta de fidelitat, així, per cada
9 menús, l’Espinaler et convida al
desè!
DIVENDRES TEMÀTICS
TOT L'ESTIU
Cada divendres al vespre gaudeix
d’una proposta gastronòmica diferent a la nau Espinaler. A la taverna
tradicional, cada divendres Vespres
de Pinxos. Per a més informació,
consulta www.espinaler.com
• Vespres de pinxos, Plats a subhasta, Nit de jazz & Maridatge de vins...
Avinguda del Progrés, 47.
Pol. Ind. Els Garrofers Vilassar de Mar

Tot a Taula VERITAS 1829.indd 2
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LA RECEPTA DE
SMOOTHIE
ANTIOXIDANT
Aquesta setmana… Smoothie antioxidant, amb te verd, nabius i
plàtan. Aporta antioxidants, flavonoides i minerals al teu organisme
amb aquesta recepta del nutricionista Gabor Smit.

Ingredients
• 1 cullerada de te verd en pols
• 1 cullerada de melassa d’arròs
• 100 g de nabius blaus congelats
• ½ plàtan tallat
• 250 ml de beguda d’arròs

Recepta patrocinada per:

Tot a Taula VERITAS 1829.indd 3

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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Agenda
Guia cultural

MARE DE DÉU DEL CARME,
PROCESSÓ MARINERA
Dissabte

14

de juliol
16.30h //
Des de l'Ermita de Sant
Simó (Mataró) //

E

l litoral de Mataró serà testimoni aquest dissabte de la
processó marinera de la Mare de
Déu del Carme. La Germandat
del Captiu i dels Dolors organitza aquest acte on la Verge
va de Sant Simó al Port embarcada i retornarà, després,
a peu pel Passeig Marítim. Un
acte històric, on domina el blanc,
en honor a la patrona dels
mariners.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Fiorgue. VII Festival Internacional
d'Orgue Mataró-Barcelona
Basílica de Santa Maria (Mataró)
Dissabte 14 juliol / 21h: 'La gran
tradició alemanya de les fantasies', de Ludger Lohmann. Preu: 3€.
Diumenge 15 juliol / 18h: 'Missa amb
cant gregorià alternat amb versos
del segle XVII a l'orgue', alumnes
del taller de gregorià i de l'Acadèmia Internacional d'orgue. Gratuït.
Dimecres 17 juliol / 17h / 3€: 'Gran
concert de cloenda'. Amb Ulrich
Walther, Raúl Prieto i Konstantin
Volostnov. Preu: 3€.
Dijous 18 juliol / 21h: 'Concert Concurs estudiants de l'Acadèmia
Internacional d'Orgue'. Gratuït.

Agenda 1829.indd 2

XXVII Cicle de concerts Rosa
Sabater
Dissabte 14 juliol / 19.30h / Espai
Cultural Can Bisa (c. Montserrat,
8. Vilassar de Mar) / Taquilla: 10€.
Concert amb Accademia di Lucca,
trio de corda, i obres de Bach,
Beethoven, Cervelló i Schubert.

SARDANES //
Dijous sardanes
Dijous 19 juliol / 19.30h / Plaça de
l'Església (Arenys de Mar)
Ballada de sardanes amb la Cobla
Premià.

Sardanes a la fresca
Cantada d'havaneres
Dissabte 14 juliol / 22h / Club de
Pesca Mar Sport (Arenys de Mar)
Cantada amb el grup Mar Brava.

Concert d’orge i trompeta
Dimecres 18 juliol / 21.30h /
Església Parroquial (Sant Andreu
de Llavaneres)
Esther Ciudad (orgue) i Alfonso
González (trompeta). Actes del
Centenari de l’orgue de Llavaneres.

Dijous 19 juliol / 22h / Plaça de
l'Ajuntament (Vilassar de Mar)
Ballada de sardanes amb la
Principal del Llobregat.

TEATRE I DANSA //
26a Mostra de dansa
Dissabte 14 juliol / 22h / Plaça de
l'Església (Arenys de Mar)
Escola de Dansa Sinera i
Ajuntament d'Arenys de Mar.
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NITS D'EMOCIONS /

POESIA I MÚSICA /
12a Vetllada Poético-Musical
Divendres 13 juliol / 22h / Forns
romans de la Fornaca (Camí de
Mataró, 79. Vilassar de Dalt)
Poeta recordat: Léopold S.
Senghor. Poeta convidat: Marc
Romera. Música de Kora - Nino
Galisa i grup de dansa Jimayoor.

'Tori Sparks'
Dissabte 14 Juliol / 23h / Sorli
Emocions (Vilassar de Dalt) /
Reserva taula: 937.537.184.
Concert de Rock&Blues, amb la
banda liderada per la la reconeguda
cantautora americana Tori Sparks,
amb una atrevida fusió d'estils.

Camí de Santes
Diumenge 15 juliol / 21h / Plaça
de Can Xammar (Mataró).
Espectacle de dansa 'Esvorell' de
Magí Serra i música amb 'XY' duet
de violoncel i veu. Servei de barra
i degustació a partir de les 19.30h.

Capvespres als Jardinets: 'Nit
de contes eròtics'
Dijous 19 juliol / 20.30h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
'Las travesuras de Eros', a càrrec
de Sandra Rossi, i 'Intercanvi de
parelles i altres contes', a càrrec
d’Assumpta Mercader (narradora)
i Núria Robert (violinista).

Agenda 1829.indd 3

POESIA //
Festival Poesia i + 2018
Fundació Palau (Riera, 54, Caldes
d'Estrac).
Divendres 13 juliol: 19h,
Inauguració exposició "Generació
(H)original" presentació a càrrec de Marta Huertas, Dídac
Rocher i Ester Andorrà i recital
de Meritxell Cucurella, Joan Vigó
i Laia Martínez i López (gratuït). 20.30h, Maria Sevilla i Joan
Martínez, poesia i música electrònica (gratuït). 21.30h, 'Ovidi 4.
Cuidem-nos' espectacle poèticomusical (12€).

Dissabte 14 juliol: 19.30h,
'Presentació del vídeo d'homenatge a Antoni Artigues' (gratuït).
20h, 'Poemes de teatre i d'alquímia', David Castillo i Maria Cabrera.
21h, 'Nit de Poetes' amb Dolors
Miquel, Albert Roig i Blanca Llum
Vidal. 22.30h, 'Solo Show' d'Enric
Montefusco (entrada conjunta: 12€).
Diumenge 15 juliol: 18h, 'El concert de les paraules', activitat familiar amb Josep Pedrals i Gerard
Valverde (gratuït). 19.30h, 'Aquí estoy' videorecital de Miriam Reyes
(gratuït). 21h, Ferran Palau + El Petit
de Cal Eril + DJ Diego Armando
(entrada: 15€).
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FAMILIAR /

VISITA GUIADA /
Vaixell centenari Santa Eulàlia

Els arcs intel·ligents de Gaudí

Dies 18 i 19 juliol / A partir 17h /
Port de Mataró / Entrada lliure,
reserves 93.741.29.30.
Per celebrar el centenari del pailebot Santa Eulàlia es podran fer visites al vaixell, un dels velers més
antics en actiu a la Mediterrània.

Dissabte 14 juliol / 18h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
/ Inscripció: 93 741 29 30.
Grans i petits descobrirem les característiques arquitectòniques
de la Nau Gaudí, com ara els arcs
parabòlics i els arcs intel·ligents.

INFANTIL //
El conte de la rotllana: Especial
Les Santes
Divendres 13 juliol / 17.30h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Conte i activitats plàstiques, al voltant de la Festa Major de Mataró.

'Consum responsable: el teu
consum com a eina de transformació social'
Dimecres 18 juliol / Ateneu
Fundació Iluro (La Riera, 92.
Mataró)
Xerrada/debat a càrrec de Roger
Bancells de Som Energia Maresme i
de Jordi Morillas de la cooperativa
Opcions de Consum Responsable.

Vols posar cara a una escultura?
Diumenge 15 juliol / 12h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Activitat familiar de 5 a 12 anys.

Empedrat de contes
Dimarts 17 juliol / 18h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Mataró)
Hora del conte 'El genial zoo d’en
Pitus', amb la Cia. La Bleda.

Empedrat de contes
Dimecres 18 juliol / 19h / Biblioteca
Antoni Comas (Mataró)
"Triacontes", a càrrec de la Cia.
de Parranda.

Buc de contes
Dimecres 18 juliol / 17.30h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració de 'L'Elmer' de David
McKee, i altres contes.

XERRADES I LLIBRES /
'Travessia'
Dilluns 16 juliol / 19.30h / Dòria
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de J.M.
Calleja i Claudio Mangifesta.

Agenda 1829.indd 4

FESTES I FIRES //

Vermut modernista. 17.30h pl. de
la Vila, Actuació castellera amb els
Capgrossos de Mataró. 19 i 22.30h
Parc Ca l'Alfaro, Concert i Ball de
gala amb l’Orquestra Maravella.
Dilluns 16: d'11 a 14.30h i de 16
a 19.30h a la Piscina Municipal,
Inflables flotants i diversió en remull. 19h parc Sant Pere, Animació
infantil Cia. DeParranda. 20.30h
Platja de Llavaneres, Cantada d’havaneres amb Els Pescadors de l’Escala. 22.45h, Castell de focs.

Festa Major de La Minerva
Del 13 al 16 de juliol / Sant Andreu
de Llavaneres
Divendres 13: 20.30h plaça de la
Vila, Pregó de Festa Major. 20.45h,
Sonada d’inici de Festa Major. 21.15h
Parc Ca l'Alfaro, Sopar popular. 22h
Parc Ca l'Alfaro, Llabarraques amb
Dj Hochi, Pirat’s Sound Sistema,
Atupa i Dj Uri Farré.
Dissabte 14: 12h pati Espai
Labandària, Xeringada infantil i
festa de l’escuma. 17.30h Casal
de la Gent Gran, Ball i xocolatada. 17.30h, Cercavila de gegants.
18.30h pl. de la Vila, Plantada de
bèsties de foc. 20.30h, Cercavila
sense foc de bèsties i diables. 22h,
Correfoc. 23.30h Parc Ca l'Alfaro,
Nit de festa amb Hotel Cochambre.
Diumenge 15: 10.30h Casal Gent
Gran, Torneig de ràpides d’escacs. D'11 a 14h, Escola Jaume
Llull, Tobogan gegant d’aigua
'Splash Slide' i Circuits sobre rodes i minitennis. 11.30h Església
Parroquial, Concelebració solemne
de l’Eucaristia. 12h carrer de Munt,

Festa Popular Camí de la Serra
Dies 13, 14 i 15 juliol / Plaça Maria
Aurèlia Capmany (Mataró)
Divendres 13: 19.30h, Batucada.
20h, Exhibició Twirling Mataró.
20.50h, Inauguració festa. 21h,
Asrai Varietes. 21.30h, Sardinada.
22.30h, correfoc. 23.30h, macrodiscoteca mòbil. 1.30h, gran festa
de l'escuma.
Dissabte 14: 9-14h, matinades esportives. 10-12h, inflables. 10-13h,
tallers infantils. 17h, plantada de
gegants. 17.30h, cercavila de gegants. 19h, exhibició gimnàs Tonbal.
20.30h, Orgue dels Gats (humor i
música). 21h, botifarrada popular.
21.45h, ball popular. 0.30h, macrodiscoteca mòbil.
Diumenge 15: 8.30h, matinades.
10h, xocolatada popular. 10.30h,
masterclass Zumba. 11.30h, masterclass Bodyart. 10.30-13h, gimcana
familiar. 10.30-13h, festa de l'aigua
amb inflables aquàtics. 17.45h, actuacions Escola dansa Al teu Aire.
18.15h, Exhibició Escola Vocacions.
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TRADICIONS /
Esclat cultural
Dissabte 14 juliol / 18.15h / Plaça
de Santa Anna (Mataró)
Cercavila de gegants des de la pl.
de l'Havana. Proclamació de la pubilla i l'hereu de Mataró. Ballada
de sardanes amb la Colla Palafolls.
Amb la mulassa i el Ball de Gitanes.

19h, Exhibició Escola Asrai. 20h,
Espectacle flamenc. 21h, discoteca
mòbil Carlos. 22.45h, brindis final
i gran sorteig fi de festa.

Serenata carrer Roger de Flor
Dies 13 i 14 juliol / C. Roger de
Flor (Mataró)
Divendres 13: 18.30h Guarniment
del Carrer. 21 h Botifarrada.
Dissabte 14: 17h Berenar i activitats per a la canalla. 17.30h Taller
de fang. 18h Espectacle de Màgia.
20.30h Preparació del sopar.
22.30h Ball amb Dj’s. 3h Fi de festa.

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana
Des de fora de Mataró

807 117 010

De dl. a dv. de 8 a 19 h, agost: de 8 a 15 h
Preu segons operador

RUTES I VISITES //
El modernisme a Mataró
Dissabte 14 juliol / 18h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edificis més significatius del modernisme mataroní.

Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial
Diumenge 15 juliol / 18h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de Mataró.

Oficines d’atenció ciutadana
Horari d’estiu
Del 16 de juliol al 31 d’agost:
De 9 a 15 h de dl. a dj. Div. de 9 a 14 h
> La Riera La Riera, 48
Tancades fins al 31 d’agost:
> Rocafonda C. de Josep

Punsola, 47

> Cerdanyola Pg. de Ramon

Berenguer III, 82

Tancades fins al 14 de setembre:
> Molins C. de Nicolau

Gas Quiet Market
Dies 14, 15 i 16 juliol / De 18 a
24h / Port Balís (Sant Andreu
de Llavaneres)
Roba, complements, gastronomia,
música i lleure.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Guanyabens, 23-25

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

> Cirera C. de Cadis, 1
> Pla d’en Boet C. de Juan
Sebastián Elcano, 6

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:

Tel. d’Atenció Ciutadana 010
OFICINA DEL DEFENSOR
DEL CIUTADÀ C. de Cuba, 47

/ Tel. 93 758 24 99

Agenda 1829.indd 5
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Exposicions
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'Guinovart figuratiu'

INAUGURACIÓ /

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

'Íntim Santes'
Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Inauguració: dimecres
18 de juliol a les 19.30h.
Anna Aluart presenta una exposició fotogràfica diferent i atrevida
sobre les Santes 2017, Festa Major
de Mataró.

Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (c. Argentona,
64. Mataró). Inauguració: divendres 13 de juliol a les 19.30h.
Centenari del naixement del pintor
mataroní Jaume Arenas i Clavell.
• 'Colors d'aigua'.
• 'Les Santes al mar'.

Fundació Palau (c. Riera, 54.
Caldes d'Estrac).
Inauguració: divendres 13 de juliol a les 19h:
• 'Generació (H)original': projecte
fotogràfic del Festival Poesia i +.
Fins al 9 de setembre:
• 'Pregon desig: Miquel Barceló a
Josep Palau i Fabre': Artista mallorquí Miquel Barceló.

'De l'ofici a l'art'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins a 29 de juliol.
Obra recent de l'artista Francisco
Cabanillas.

'Exposició col·lectiva pintura'
CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 20 de juliol.
Pintures i dibuixos del taller de
pintura de l'Associació de Veïns
de Via Europa - Nou Parc Central.

'Puig i Cadafalch vist per
Ramon Manent'
Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins al 15 de setembre.
Exposició de fotografia.

exposicions 1829.indd 2

Sala d'exposicions Can Palauet

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.

Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Fins al 14 de juliol:
• Mostra dels Llibres Gegants de
la Ciutat de Mataró.

VI Mostra de Gegants i Cultura
Popular de Mataró
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 21 de juliol.

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

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

'Moments de llum'
C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Fins al 29 de juliol.
Aquarel·les i dibuixos, Joan Castellà.

(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.

'Ceràmiques'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona) / Fins al 9 de setembre.
Obres del reconegut artista valencià, Enric Mestre.

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

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

'Pedrolo, més enllà dels límits'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de
Mar) / Fins al 27 de juliol.
Exposició Any Manuel de Pedrolo.

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

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Travessia, un diàleg
transoceànic amb poemes

19 preposicions. La dinàmica que
van proposar els autors consistia
en què un d'ells faria un poema,
per exemple, amb la primera preposició (A) i li enviaria a l'altre,
que faria un altre poema amb la
mateixa preposició que dialogaria
o es complementaria amb ella. El
resultat han sigut 38 poemes que
dialoguen entre ells, poemes fets
a quatre mans.

El poemari de Calleja i Magnifesta tracta les 19
preposicions amb 38 poemes i es presenta dilluns

Josep Maria Calleja presenta un nou poemari

El dilluns 16 de juliol es presentarà a la llibreria Dòria Llibres el
poemari 'Travessia' del mataroní J. M. Calleja i l'argentí Claudio

C12 cultura calleja.indd 2

Arxiu

Magnifesta. El llibre és un recull
de poesies visuals i experimentals
que consisteix a treballar els poemes a partir de cadascuna de les

Presentació dilluns
El llibre es va publicar a l'Argentina
l'agost de l'any passat i al novembre va presentar-se a les ciutats de
Buenos Aires, Quilmes, Córdoba i
Montevideo. Ara 'Travessia' arriba
a Mataró amb la presentació que
es farà el dilluns 16 a Dòria Llibres
a les 19:30 h amb els autors del llibre i l'escriptor Albert Calls. | MC.
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Gent gran
CASALS //
Casal de la gent gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17h. Sopar ball, segon dissabte del mes. • Cursos i activitats:
anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.

Associació de gent gran La
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Ball dimecres 16,30h a la Sala
del Bar. • Activitats i tallers:
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral.
Informàtica. Artesania. Grup
Musical.

Gent Gran 1829.indd 2
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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€).

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.

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.
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Gent gran
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.

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

COMENÇA LES VACANCES

AMB UNA PELL

PERFECTA!

Pristine

MICRODERMABRASIÓ

amb puntes de diamant
Línies fines
i arrugues

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

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

Exfoliació i
rejoveniment

+

Augment de

col·lagen

(correcció arrugues)

de la pell

Lifting en
5 minuts

Combinació de dos sistemes facials

contra els signes de l'envelliment
EMPORTA'T DE REGAL:
un tractament intensiu,
protector-vitamínic!

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

Gent Gran 1829.indd 3

www. korrmataro .cat
Melcior Palau 8, Baix 1a Mataró (Barcelona) 93 798 08 45 / 638 55 63 44 info@korrmataro.cat
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Sèniors
Credibilitat i 'ninguneig'
Existeix un creixent moviment ciutadà, que qüestiona el paper dels
partits polítics. Quan uns pocs ciutadans ingenus, creient en les propostes de participació ciutadana fetes
per la classe política, les assumeixen
mitjançant aportacions concretes
de millores socials, la resposta de la
classe política acostuma a ser sempre
positiva, prometent la seva ràpida acceptació i posada en funcionament.
Passa però el temps i les promeses
no solament no s'acompleixen sinó
que quan es fan preguntes per saber
com estan, no es contesta o simplement es fa marejant la perdiu, sense
donar cap resposta convincent.
La reacció davant d'aquesta realitat tan negativa, genera manca de
credibilitat envers la classe política
i encara molt pitjor, la sensació de
ninguneig, de què com a ciutadà
importes molt poca cosa per ser tingut en compte, la qual cosa suposa
un clar atemptat contra la dignitat
humana.
Aquesta reacció és pròpia de ciutadans socialment compromesos.
La resta de la ciutadania, majoritàriament amb mentalitat de súbdits, tot i no creure amb la classe
política, es limiten a demanar-li, els
que ells són incapaços de lluitar per
aconseguir-ho.
La classe política, per atendre les
demandes dels seus alienats súbdits, està endegant una deriva cap
al populisme, de prometre el que
saben no faran, però que acontenta
els instints bàsics més elementals dels
éssers humans. La solució utòpica,
però possible, consisteix a apostar
per més societat civil organitzada
i autogestionada i menys administració pública.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Apunts
psicològics

Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
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 (dl-dv 9 a21. Ds. 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 (Dl a ds. de 8 a 21)
Riera, 57
937 901 030
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. Ds. 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Ds. 9 a 13,30 i de 17-20,30
c. Nou, 1
937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Dv: 9 a 21h. Ds.: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43
937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Ds. 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63
937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i de
16,30 a 20,30h. Ds 9 a 13,30h
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
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65

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
936 767 683

Obertes de dilluns a dissabte
EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c. Torrent, 7
937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30
937 904 340
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a
20,30. Diss de 9 a 14. c. Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30.
Diss alterns 9 a 13,30.
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a
20,30. Ds. 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. Ds. 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. Ds. 9 a 14h. Via Europa, 92-B
937 995 540

El valor de l'Ètica
Muhammad ibn Mussa al-Khwarazmí, conegut normalment com
a al-Khwarazmí o al-Khuwarizmí
(Bagdad 780-850 o segle VIII-IX), va
ser un matemàtic, geògraf i astròleg/astrònom creador dels termes
àlgebra i algorisme. Una persona
de vida interior o espiritual. Una
persona amb una qualitat humana profunda.
Un dia van preguntar al gran
matemàtic àrab sobre el valor de
l'ésser humà. Va respondre, com
és lògic, matemàticament:
Si té ètica, aleshores el seu valor és = 1.
Si a més és intel·ligent, afegeix-li
un 0 i el seu valor és = 10.
Si és ric, suma-li un altre 0, i el
seu valor serà= 100.
Si per sobre de tot és una persona bona i bella, afegeix-li un altre
0. I el seu valor pujar a 1000.
Però si perd l'1, és a dir, l'ètica
o la seva escala de valors, perdrà
tot el seu valor; només romandran
tres 000. Per tant, no val res.
Així de senzill, sense valors ètics
ni principis, queda RES. I tenim,
probablement, delinqüents, corruptes, perversos.
L'ètica ha de ser ben personal i
social. L'ésser humà és relacional.
No és una illa que es troba en mig
del mar, sola.
Un bon matemàtic aquest autor
del món àrab. Totes les cultures
donen éssers humans profunds.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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NUEVO SERVICIO ODONTOPEDIATRÍA Y ORTODONCIA

Camí de la Geganta, 93 - MATARÓ
C. Gatassa, 6 - MATARÓ
CERRADO POR VACACIONES DEL 20 AL 26 DE AGOSTO

Ciutat

Mor als 65 anys el mestre mataroní Pep Sivilla

Pep Sivilla ha estat mestre de centenars de mataronins i un activista social i polític

Arxiu

Activista social, polític i veïnal durant les últimes dècades,
va educar a les escoles Germanes Bertomeu i Joan Coromines
Societat: Redacció

Pep Sivilla i Bosch va ser trobat mort divendres passat als
seus 65 anys. Sivilla havia estudiat periodisme però havia exercit tota la seva vista de mestre,
educant diferents generacions
d'infants mataronins primer al
Germanes Bertomeu i després al
Joan Coromines. Va ser el primer
director d'aquest centre, conegut
per abanderar la nova escolarització amb nous mètodes pedagògics.
Sivilla també és molt conegut com
a activista social i polític de la ciutat
on ha estat membre de diferents
moviments i protestes durant les

darreres dècades i en àmbits ben
diferents. Compromès amb la pau
i d'esperit lliure, també

Un puntal veïnal
Sivilla es va involucrar al moviment veïnal de la ciutat essent un
dels seus principals actius durant
més de 20 anys fins a la primera
dècada del nou segle. Va arribar a
presidir la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, entitat de
la qual va ser membre fundador a
més de les entitats del Centre i de
Peramàs-Esmandies. Precisament
a Peramàs va treballar durant anys
per impulsar el Casal de Barri i altres iniciatives.

També es va significar en moviments socials i polítics, al llarg
de molts anys de militància. Des
del 15M a les lluites contra les retallades, per una sanitat pública
o per l'educació on va impulsar
l'Assemblea Groga i va liderar diferents vagues i plantades.
Els darrers temps, havia liderat diferents iniciatives a favor de
l'acollida de refugiats a més d'haver
estat a Grècia per aquest mateix
motiu. També tenia inquietuds
artístiques i havia protagonitzat
des d'exposicions de dibuixos a
concerts en solitari i amenitzava
sovint, amb la seva guitarra, vetllades i actes solidaris.

Record del MEM

L'escola d'estiu del MEM va tenir un record per Pep Sivilla

Tot ciutat pep sivilla.indd 2

Cedida

La 39a Escola d’Estiu
del Maresme va tenir dilluns un record per Sivilla,
fundador del Moviment
Educatiu del Maresme,
del que en va ser president, i organitzador de
les primeres Jornades
Pedagògiques i Escoles
d’Estiu del Maresme
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Buscaran consens per ampliar Mataró Parc

El Ple va acordar deixar sobre la taula les propostes sobre l'ampliació de Mataró Parc

Daniel Ferrer

Els grups acorden una taula de treball que determini un projecte amb el màxim suport
sobre el centre i tot el model comercial de la ciutat
Societat: Redacció

Que l'ampliació de Mataró Parc i
la resta de política i model comercial de la ciutat sigui el màxim de
consensuada i no formi part de la
disputa electoral de les properes
municipals. Aquest és l'objectiu,
sobre el paper, del moviment a
diverses bandes que va ajornar en
el Ple Municipal de dijous passat,
el debat de diferents propostes de
resolució sobre el projecte que
l'operador demanda per multiplicar els seus metres quadrats a
Mataró Oest. Si a l'ordre del dia hi
figuraven fins a tres propostes: una
del govern per facilitar l'ampliació,

una de CiU que demanava vincular-la al Pla d'Impuls del Centre i
una d'ERC i Volem perquè s'afronti abans el model comercial de la
ciutat, finalment totes van quedar
sobre la taula.
Mentre Mataró Parc espera amb
un projecte que va més enllà del
que el planejament actual permetria, els partits inicien un intent –
de moment un intent– d'acordar
com ha de ser aquesta operació.

Primer debat en Ple
De fet la presentació i posterior
retirada del tema de l'ordre del
dia del Ple Municipal és el primer
moviment sobre el tauler d'una

El Ple de juliol va ser el primer d'Elizabeth Ruiz, del PSC
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Daniel Ferrer

temàtica que, fins ara, s'havia debatut poc o gens en sessió plenària.
Així ho confessava Francesc Teixidó
d'ERC: “Sempre hem considerat
que aquest debat s'havia de fer a
partir d'una concepció global de
la ciutat i del seu comerç i que tingués un tractament conjunt amb
un debat que mai hem tingut”.
En la mateixa línia Quim
Fernàndez, de CiU, apuntava que
el seu grup ja havia demanat anteriorment l'òrgan de debat que
ara es crea i que “aquest és un
tema que porta anys donant voltes amb posicionaments parcials
i ara podrem buscar el consens el
més ampli possible”. El convergent
també va apuntar que “no seria
bo que aquest tema torni a ser
objecte electoral” com a propòsit
a menys d'un any de les eleccions
municipals.
El grup de treball que es crearà
entre els diferents partits haurà
d'abordar no només l'ampliació
del Centre Comercial Mataró Parc
des d'un punt de vista urbanístic sinó tot el model comercial de
Mataró, estudiant propostes com
el canvi en el model de gestió del
comerç en l'àmbit urbà.
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Ciutat

Menys plàstics en equipaments,
bars i restaurants

61 noves places
d'aparcament a la
Ronda Sant Oleguer

S'aprova per unanimitat una proposta d'ICV-EUiA
en pro del reciclatge a la ciutat

Seran al mig de la calçada
i en semi bateria

L'Ajuntament es compromet a
reduir els residus plàstics i a alinear-se amb l'objectiu establert per la
Comissió Europea el 2030. Aquest
és l'acord unànime al qual va arribar el Ple Municipal a proposta
d'ICV-EUiA. D'aquesta manera,
l'Ajuntament haurà d'establir un
calendari i un protocol d'actuació
per la reducció de residus plàstics
a totes les dependències i equipaments municipals i en tots els actes
públics que organitzi o patrocini
l'Ajuntament (concerts, fires, congressos, etc.).
També s'impulsarà una campanya de conscienciació per tal de
reduir l'ús dels plàstics en el sector
de l'hostaleria i la restauració de la
ciutat. A més a més, s'estudiarà la
possibilitat de que els alumnes dels

50
Actualment a Espanya
només es reciclen el 50
per cent dels plàstics que
es generen

El regidor Esteve Martínez, d'ICV-EUiA, al Ple
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instituts i el Tecnocampus participin en un concurs on hauran de
desenvolupar una campanya de
sensibilització per a les xarxes socials i els mitjans de comunicació.
Per tal de coordinar les accions
en relació amb el reciclatge, ICVEUiA ha proposat constituir una
comissió de treball, integrada per
un regidor/a de cada grup municipal i la ciutadania interessada, per actualitzar el Pla Local de
Prevenció de Residus.

Reducció de plàstics
en l'àmbit europeu
La proposta s'emmarca en les dades de la producció de plàstic a escala mundial, europeu i espanyol,
les quals tenen xifres alarmants
com que a Espanya només es recicla el 50% del total dels residus
plàstics que es generen o que el
80% de la brossa marina és plàstic.
Per aquest motiu la Comissió
Europea està preparant una nova
directiva per tal de reduir i prohibir
l'ús d'alguns dels objectes plàstics
d'un sol ús. | Redacció

Daniel Ferrer

La zona del nou aparcament

Cedida

L'Ajuntament ha habilitat una
zona d'estacionament permanent
amb capacitat per a 61 vehicles
a la calçada de la ronda de Sant
Oleguer, en el tram comprès entre la plaça de Josep Cusachs i el
carrer de Tàrrega, en el límit entre els barris de Rocafonda i Vista
Alegre. La zona d'aparcament en
semi bateria, s'ha senyalitzat a la
part central de la calçada.
Això ha causat que el nombre
de carrils es redueixi a un per sentit, ja que s'han suprimit els carrils de gir. També s'ha aprofitat
l'excés d'espai que hi havia en el
carril d'aparcament, on sovint hi
havia vehicles en doble fila, i ara
s'ha destinat a les noves places
d'aparcament.
La mesura, que va ser debatuda
al Consell de Mobilitat, té com a
objectiu millorar i eixamplar la superfície d'aparcament en aquesta
zona de la ciutat.

Més places d'aparcament
L'Ajuntament té previst dur a terme més millores en l'estacionament al barri de Rocafonda. Una
de les reformes que s'està estudiant
és la d'habilitar aparcament nocturn al carril bus de la carretera de
Mata. | Redacció.
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La revista 'Fulls' del Museu
Arxiu fa 40 anys

Ja es pot aparcar a
les antigues pistes
de conduir

El dilluns 16 de juliol se celebrarà un acte que servirà
també per presentar el número 121

S'hi han fet un total de
315 places d'aparcament

'Fulls', la revista del Museu Arxiu de Santa Maria

El nou aparcament

La revista Fulls del Museu Arxiu
de Santa Maria celebra els 40 anys
amb una celebració el dijous 16 de
juliol a les 19 h a la sala d'actes del
Museu Arxiu. A l'acte es llegiran
fragments significatius d'alguns
editorials de la revista i es presentarà el número 121 de la revista.
També es mostrarà un dels cartrons
de les Santes d'època barroca, així
com les estampes de la polèmica
auca d'Eusebi Vidiella i es farà un
brindis per a agrair a totes les persones i entitats que han fet possible la revista: els socis del Museu
Arxiu, l'equip de redacció, els correctors, els tècnics de Copisteria

Daniel Ferrer

Castellà, els autors dels estudis,
els subscriptors i anunciants, i les
direccions de Cultura i Educació
de l'Ajuntament de Mataró.

Des del 1978
El primer número de la revista Fulls
del Museu Arxiu de Santa Maria
va sortir el 1978 amb l'objectiu
de donar a conèixer la documentació sobre Mataró i el Maresme
dels fons de l'arxiu de la parròquia, posar-la a l'abast de tots els
estudiosos, i, a la vegada, deixar
constància escrita dels treballs de
conservació i d'investigació que
en resultaven. | Redacció

El Pla de Mobilitat, aquest any

Votació al Ple Municipal de juliol

Una proposta de resolució aprovada pel Ple insta tots els grups
municipals i el govern a aprovar
el Pla de Mobilitat en el que queda
de 2018. La proposta, presentada
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Daniel Ferrer

pel PP, sembla voler forçar que el
contingut d'aquest Pla, que prové
del Pacte homònim, quedi fora de
la disputa electoral i s'aprovi pel
bé de la ciutat. | Red

Cedida

Les antigues pistes de conduir
del carrer Galícia, tancades des de
fa anys, s'han transformat en un
aparcament públic gratuït amb
una capacitat per a 315 vehicles.
El projecte ha estat adjudicat a
l'empresa Bagudanch Serra, SL
i ha comptat amb un pressupost
de 64.368,62 euros (IVA inclòs).
L'adequació del terreny ha comportat l'enderroc de les petites edificacions que hi havia al recinte i
també s'ha retirat i substituït dos
trams del reixat metàl·lic de tancament en mal estat i s'ha creat
una porta d'accés per a vianants
a l'alçada de la parada d'autobús
davant de l'Hospital.
Pel que fa a l'interior, s'han demolit i pavimentat de nou els trams
de calçada que estaven en mal estat i s'ha instal·lat nou enllumenat
format per 8 columnes de 12 metres d'alçada amb tres projectors
LED cadascuna.

Proposta de fa un any
El projecte té com a antecedents
l'aprovació al Ple municipal l'abril
de 2017 d'una proposta de resolució presentada pel grup municipal del PP que reclamava habilitar
aquest solar com a aparcament
gratuït per als usuaris dels equipaments de la zona. | Redacció
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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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Del 13 al 19 de juliol de 2018

TEMPS DE SANTES ESPORTIVES
La ciutat es torna a bolcar en l'activitat esportiva
en la primera part de Les Santes 2018

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

MINUT ZERO
Norbert de Haro
Llicenciat en Educació Física

La importància de l'esport a la platja
La nostra ciutat pot millorar molt els seus serveis esportius
Ja fa anys que Mataró està canviant
el seu punt de mira i vol obrir-se al
turisme i al mar, i un dels elements
bàsics per fer-ho és el de l'activitat
esportiva a la platja.
Crec que hem avançat, però hi
ha coses en què encara estem a
anys llum d'altres ciutats costaneres, incloses poblacions veïnes com
Vilassar de Mar, Premià de Mar,
Masnou, Calella, etc...
Un d'aquests aspectes a millorar,
és el dels canals de sortida per petites embarcacions o embarcacions
lleugeres com caiacs, pàdels surf,
patins catalans, etc... Ara mateix,
els que volem sortir amb algun
tipus d'aquestes embarcacions ho
hem de fer o pel port, o per la platja petita de davant de la bocana. I
no hi ha cap més sortida en tota la
resta de les platges. Això, confirmat
aquest any pels serveis de vigilància proactiva i anteriorment per la
Creu Roja.
Els mataronins que volem gaudir
d'aquests tipus d'embarcacions,
o els turistes que vulguin fer-les

sortir, no ho podem fer. Crec que
seria un servei més que podríem
donar a les nostres platges i que, si
està ben delimitat, no afectaria al
bany de les persones. Com passa
a gairebé totes les poblacions que
estan obertes al mar.
Un altre aspecte a millorar, i
que jo he viscut en pròpia persona, podria ser la instal·lació d'una
graderia amb llum per poder fer
activitats de platja durant tots els
mesos d'estiu.
Ho vaig viure en persona a
Almeria, on tenen una graderia per
a mil persones, i diàriament hi feien tot tipus d'esdeveniments: futbol platja, voleibol platja, handbol
platja, escalada, salt amb perxa,
etc. I en horari nocturn i sense haver de patir la duresa del Sol mediterrani d'estiu.
I aquest servei es podria oferir
als esports de la ciutat i també a altres tipus d'esdeveniments.
És la meva opinió i un suggeriment per fer la nostra ciutat cada
dia més important. Gràcies.

El Personatge Sara Dorda

Atletisme AA Catalunya

Staffel

tot

Esport

Suplement coŀleccionable
d'informació esportiva
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Campiona d’Espanya sub-23
de 400 metres tanques

Redacció: Josep Gomà
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Daniel Ferrer (fotos), Àlex Gomà,
Jordi Gomà, i els serveis dels
clubs.

Edita: El Tot Mataró S.L.

TOTESPORT 1534 (1-12).indd 2

11/07/2018 17:54

SANTES ESPORTIVES

www.eltotesport.com | P. 3

Comencen Les Santes Esportives 2018

La ciutat es volca en la pràctica esportiva durant Les Santes Esportives. | ARXIU

L'activitat esportiva passa
a ser protagonista deu dies
abans de l'inici de la Festa
Major de la ciutat

dia a partir de les 18 h i els dies 14 i 15 a
partir de les 9 hores.
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró.

Des del passat dimecres 11 de juliol
s’està disputant aquest torneig, que
acabarà el dimarts dia 25 de juliol,
i que com cada estiu des de fa 11
anys organitza el Futsal Mataró.
Per tercer any consecutiu compta amb el patrocini principal de
Gestoria Luis.
Aquest és un torneig de caire
social i festiu que té com a objectiu
XII Torneig Gestoria
promocionar els valors de l’esport
Luis Futsal Les Santes
entre els joves mataronins i gent
Poliesportiu Municipal Teresa
de la comarca i rodalies.
Maria Roca i Vallmajor
El dia 6 de Juliol es va realitzar
Des del divendres 13 fins al dijous 19 / Cada
Un any més, les Santes Esportives
tornen a omplir la ciutat de tot tipus d'esports, des de tornejos més
competitius a exhibicions del tot
més amateurs. Són els dies previs a la festa major de la ciutat,
Les Santes.

la presentació de l’esdeveniment al
Poliesportiu Municipal Teresa Maria
Roca amb la presència de la regidora d’Esports, Marisa Merchán, en
Francesc Mas president de Futsal,
i en Josep Maria Luis, Director general de Gestoria Luis. Cal destacar
la presència de Carles Aleñà, la
jove promesa mataronina del F.C.
Barcelona, que havia participat en
edicions anteriors del torneig i en
aquesta edició fa d'ambaixador de
luxe del torneig.
La gran novetat d’enguany és
que hi haurà àrbitres federats i una
zona mixta on es faran entrevistes
als participants.

Presentació del Torneig de futbol sala de Gestoria Luis Les Santes, amb la presència de Carles Aleñà. | MARTÍ ALTABA
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Espectaculars imatges del tir. | CEDIDA

XXIII Memorial Ernest
Siquier de tir
Polígon de Tir “Can
Canyameres”
Dissabte 14 de juliol / A partir de les 9 h
Organitza: Tir Esportiu Mataró

El volei platja és un dels protagonistes a la platja del Varador. | ARXIU

El dissabte se celebra un altre dels
actes tradicionals de les Santes
Esportives que arriba a la 23a edició, i en el qual participen els destacats tiradors de l’entitat i també
de clubs forans.
Se celebra en les modalitats de
pistola i carrabina pneumàtica.

destacats equips catalans tant en
categoria masculina com en la femenina, absolut i base.
És una modalitat esportiva que
cada any va a més i en el qual els
més petits ja demostren les seves
habilitats, com a consumats especialistes dels girs o el “flys”.

XII Torneig d'Handbol
Platja Ciutat de Mataró

Torneig voleibol
platja "Vichy Catalan
Vòlei Tour"

Platja del Varador
Dissabte 14 de juliol i diumenge 15 de juliol /
Tots dos dies a partir de les 9 h
Organitza: Associació Handbol Platja
Mataró
Un any més l’handbol platja tornarà a mostrar la seva espectacularitat amb la presència dels més

Platja del Varador
Dissabte 14 de juliol i diumenge 15 / Cada dia
a partir de les 10 h
Organitza: Federació Catalana de Volei
Aquesta és la cinquena prova puntuable del Campionat de Catalunya

L'handbol platja destaca per la seva espectacularitat. | ARXIU
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de Vòlei Platja. La competició es
disputa a la platja del Varador, des
de dissabte matí fins diumenge a
la tarda quan, a partir de les 18 hores, quan es disputaran les finals
del torneig.
El canal Esport3, com ve fent
amb totes les seus, farà l’emissió
en directe de les finals de les finals
de la prova, el diumenge, a partir
de les 18 hores.
Aquesta modalitat del voleibol,
que recordem que fa anys que és
olímpica, és l’esport d’equip de platja que va una mica per davant dels
altres, i en ell tenim una mataronina, l’Amaranta Fernàndez (medallista als Jocs Mediterranis), entre
les millors especialistes estatals.

Cartell de la competició. | CEDIT
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Recorregut de la mitja marató per relleus al Parc Central. | INFOGRAFIA

XII Mitja Marató
per relleus

Exhibició de
gimnàstica artística

Nou Parc Central
Dissabte 14 de juliol / 19 h
Organitza: Colla Maimakansu i GA
Lluïsos Mataró. Col·labora: Direcció
d’Esports de l'Ajuntament de Mataró

Plaça de Santa Anna
Dimarts 17 de juliol / 19 h
Organitza: Club Gimnàstic Mataró.
Col·labora: Direcció d’Esports. Ajuntament
de Mataró

12a edició d’aquesta original cursa
per relleus en equips de tres corredors que han de completar la
mitja marató, o sigui 21,097 km.
Cada corredor farà un total de sis
voltes al circuit. Al seu pas per meta
per sisena vegada, es produirà el
relleu, que consistirà a passar el
xip de control que va amb Velcro,
lligat al turmell, al següent company d’equip.

Exhibició a l’aire lliure d’una especialitat esportiva normalment
tancada en els pavellons. És una
bona ocasió perquè la gent vegi
les habilitats de les joves promeses
mataronines d’aquest esport, en els
exercicis de terra, barra d’equilibri,
barres asimètriques i salt de poltre.

Regata Tot Maresme.
Trofeu Les Santes
Port de Mataró
Diumenge 15 de juliol / 12 h
Organitza: Club Vela Mataró

Exhibició de twirling
Plaça de Santa Anna
Dimecres 18 de juliol / 18.30 h
Organitza: Club Twirling Mataró
Exhibició d’una modalitat força
nova i que barreja gimnàstica artística i dansa. És semblant als

Exhibició de gimnàstica artística. | CED

espectacles de majorettes, però
té caràcter esportiu i competitiu.

Una competició de Twirling. | CEDIDA

Exhibició de
gimnàstica rítmica
Plaça de Santa Anna
Dimecres 18 de juliol / 19.30 h
Organitza: Club Rítmica Mataró
Exhibició d’una altra modalitat gimnàstica: la rítmica, en la qual s’està
començant a obrir pas el novell club
mataroní. Amb els seus aparells
de corda, cèrcol, maces, pilota i
cintes, les gimnastes prometen un
autèntic espectacle.

Un any més el Club de Vela Mataró
organitza amb el patrocini de la
nostra revista aquesta regata pel
litoral mataroní.

Una imatge de la regata. | CEDIT
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La gimnàstica s'apodera de la Plaça Santa Anna mataronina. | CEDIDA

11/07/2018 17:55

el tot Esport

TRIATLÓ

JL Cano campió d'Espanya de
triatló sprint del seu grup d'edat

José Luís Cano al primer calaix del podi. | CNM

També va obtenir el subcampionat d'Espanya d'Aquatló,
igual que Oriol Gili en triatló
sprint
El passat cap de setmana va tornar
a ser molt intens per a la secció de
triatló del Centre Natació Mataró
i el protagonisme més destacat
va ser per al que és l'ànima de la
secció, en José Luís Cano, que va
aconseguir un títol i un subcampionat d'Espanya del seu grup d'edat.
També Oriol Gili va obtenir un subcampionat. Anem a veure-ho...
Campionat d'Espanya Sprint
El dissabte dia 7 es va disputar a
Banyoles el Campionat d'Espanya

de Triatló Sprint sobre distàncies
de 750 m nedant, 20 km en bicicleta i 5 km corrents.
En la categoria elit Clàudia Luna
va quedar 17a amb 1:02:50, Aida
Fàbrega 34a amb 1:04:32, Mayalen
Noriega 59a amb 1:09:21 i Jessi
Brillas 66a amb 1:10:45.
I en categoria cadet (distàncies
de 750, 10 i 2,5) Júlia Raja va ser
43a amb 41:46 i Adrià de Moya
156è amb 39:55.
El més destacat va ser el títol
aconseguit per José Luís Cano en
el seu grup d'edat (50-54 anys)
amb un temps de 1:00:25. Va brillar
també Oriol Gili, que va quedar subcampió en el grup 35-39 anys amb

un temps de 59:58. I per part de les
noies cal dir que Núria Bruguera
(40-44 anys) i Núria Martínez (4549) van fregar el podi quedant en 4t
lloc amb temps de 1:15:52 i 1:15:00.
També van participar en els grups
d'edat: Guille Cortijo 35è (1:00:33)
i Quim Nicolau 67è (1:05:53) en
20-24 anys; Oriol Bruguera 42è
(1:02:36) en 25-29 anys; Alejandro
De Larrechea 23è (1:06:00) en 4044 anys; Sergio Feliz 24è (1:11:21)
en 45-49 anys, Laia Salvador 6a
(1:16:43) en 45-49 i Viky Roura 9a
(1:22:54) en 50-54 anys.
Campionat d'Espanya
d'Aquatló
I el diumenge, allà mateix a
Banyoles, es va disputar el
Campionat d'Espanya d'Aquatló,
sobre distàncies de 1 km nedant
i 5 km de cursa a peu. I altra vegada el més destacat va ser José
Luís Cano, que va aconseguir el
subcampionat en 50-54 anys amb
un temps de 32:34.
En elit femenina Clàudia Luna
va quedar 19a amb 34:33, Júlia
Raja 31a amb 35:45 i Jessi Brillas
51a amb 39:06. I en grups d'edat
Quim Nicolau va ser 31è (35:43) en
20-24 anys i Jordi Fernàndez va finalitzar en sisena posició (31:58)
en grups de 30-34 anys.

Els diferents equips del Centre Natació Mataró que va participar a Banyoles. | CNM
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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
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Sara Dorda campiona d'Espanya
sub-23 en 400 metres tanques

Sara Dorda en acció. | INSTAGRAM SARA DORDA

Els laietanencs Biel Tenias i
Marina Martínez van participar en l'Europeu sub-18
L'atleta mataronina Sara Dorda (AA
Catalunya) continua encadenant
èxits i ampliant el seu dilatat palmarès. El passat cap de setmana
va aconseguir el títol estatal sub-23
en el campionat disputat a Sòria.
Després de la medalla d'or aconseguida la setmana anterior en el
campionat català absolut en els
400 metres tanques, va repetir
en aquesta prova fent-se amb el
primer lloc amb un temps de 59.72
millorant la seva marca personal.
També va participar un altre atleta mataroní de l'AA Catalunya,
Marc Alique, que és el campió català
de la categoria, però es va haver
de conformar amb el 5è lloc en
llançament de javelina amb una
marca de 61.21 m.
Per part del CA Laietània van

participar-hi Irene Betriu, que va
quedar 8a en sèries de 800 m amb
2:26.29 i Anna Costa, que va quedar 10a en sèries de 1500 m amb
5:32.42. Cap de les dues va passar
a la final.
Biel Tenias i Marina Martínez
competeixen a l’Europeu
sub-18
Des del dia 5 fins el 8 de juliol es
van disputar a Gyor (Hongria) els
campionats d’Europa sub-18 en els
quals van participar-hi dos atletes
del CA Laietània, Marina Martínez i
Biel Tenias en haver obtingut la mínima necessària. S’ha de dir que
eren dels pocs atletes de la selecció espanyola nascuts l’any 2002,
o sigui de primer any de la categoria, i que per tant van trobar-se
amb rivals molt qualificats i no van
poder accedir a les finals de les
seves proves, però de ben segur

Biel Tènias i Marina Martínez (imatge presa de la retransmisió televisiva). | TDP
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haurà estat una experiència molt
important per a tots dos de cara
al seu futur atlètic.
La Marina Martínez va participar
a la prova dels 800 metres llisos, i
va acabar en el 6è lloc de la seva
sèrie amb un temps de 2:14.91, bastant superior al que li havia donat
la classificació, que havia estat de
2:10.82. Va obtenir el 26è temps de
44 participants i no va poder entrar
a les semifinals. L’altra representant
de la selecció espanyola, la gallega
Lusia Sicre (atleta de 2n any) sí que va
entrar a semifinal, però en aquesta,
tot i fer un bon temps de 2:10.65 no
va poder passar a la final.
En Biel Tenias va estar també
per sota dels 4.85 m que li havien
donat l’accés als europeus. Només
va poder saltar 4.55 m i es va classificar en el lloc 21è dels 35 participants, sense poder disputar la final.
L’altra atleta de la selecció estatal
era el català Artur Coll (atleta de 2n
any) que va entrar a la final saltant
4.80 m. En aquesta va acabar en
11è lloc amb 4.70 m.

Ramos s'acomiada
de Wimbledon
Va caure a primera ronda
davant el francès Stephane
Robert
El tennista mataroní Albert Ramos
Viñolas (número 38 del rànquing
mundial), que continua sense estar
al màxim pel que fa al seu nivell físic, arrossegant una lesió difícil de
curar del tot, va tenir un camí curt
al prestigiós torneig de Wimbledon
caient en la primera ronda.
Tot i ser teòricament superior
al seu rival, el francès Stephane
Robert (número 158 del món i que
venia de la qualificació), el tennista
mataroní només va poder plantar
cara en el primer set. En aquesta
primera mànega va caure en el
"tie-break" (6-7) i això el va deixar
força tocat i en els altres dos sets
va caure clarament per 2-6 i 1-6.
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el tot Esport

POLIESPORTIU

La Sirena CN Mataró cadet
masculí bronze estatal

El cadet masculí de waterpolo del CN Mataró. | CNM

L'equip de Vicenç Tarrés va
repetir el bronze del campionat català
Des del dijous passat i fins diumenge es va disputar a Castelló la
fase final del campionat d'Espanya
de waterpolo de categoria cadet
masculina i l'equip de La Sirena CN

Mataró va pujar al tercer graó del
podi repetint el bronze del campionat català.
La singladura de l'equip fins arribar al bronze va començar en un
partit eliminatori per entrar a 1/8
de final on l'equip dirigit per Vicenç
Tarrés i Ernest Gil es va imposar

EL CN Mataró obté bons resultats
a l'estatal de natació artística

al WP Jerez per 10-4. Després a
vuitens van derrotar l'equip sevillà
del CW Dos Hermanas, per un contundent 23-5. En els quarts de final
s'enfrontaven al CE Mediterrani. I
en un més partit més ajustat, els
jugadors del Centre es van imposar per 5-2, accedint a la semifinal.
Ja a semis, però, van topar contra l'Atlètic Barceloneta perdent per
un ajustat 9-8, que els apartava de
la final en un partit en el qual van
fregar el passi. En la lluita per la
medalla de bronze La Sirena CN
Mataró va mostrar-se superior al
Real Canoe de Madrid i va acabar
en un gran tercer lloc guanyant
per 8-5.
Van formar l'equip de LA SIRENA
CNM: Oriol Guirado, Josep Colominas,
Jordi Biosca, Aniol Blanch, Marc Vera, Marc
Ramirez, Max Omedes, Jan Ruiz, Victor Pérez, Max Casabella, Pol Daura, Pol Sànchez,
Marc Gutiérrez i Òscar Artigas. Els entrenadors són Vicenç Tarrés i Ernest Gil i el
delegat és Marc Daura.

en Combo. Per equips van acabar
pujant fins a la desena posició, millorant tres punts i tres posicions
respecte al campionat d'Espanya
d'hivern. També es van classificar
en Duo i en Solo. Sens dubte que la
feina feta obté uns grans resultats.

Dojo
C
Cervantes
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

L'equip de natació artística del Centre Natació Mataró. | CNM

Les nedadores progressen i
van millorar tres posicions
respecte a l'estatal d'hivern
L'equip de Natació Artística del
Centre Natació Mataró va tenir
una gran actuació al campionat

TOTESPORT 1534 (1-12).indd 8

d'Espanya celebrat a Valladolid i es
va poder confirmar la certesa que
les nedadores de l'entitat creixen i
que tenen encara un marge de millora molt gran. L'equip va acabar
assolint una gran novena posició

Martes y Jueves de 19 a 20:30h
Personajes del Wing Chun

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com
Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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Bon final de temporada per al
taekwondo mataroní

El passat diumenge 8 de juliol es
va celebrar al pavelló Municipal
de la Mar Bella de Barcelona, el
Campionat de Catalunya promoció de taekwondo. Per el Hwarang
Mataró hi va participar Max Soriano,
que es va proclamar campió de
Catalunya cadet en la categoria de
lleuger masculí (de 45 a 49 kg) en
el Trofeu promoció cadet i precadet
de la modalitat de combat.

Max Soriano al primer calaix del podi i els medallistes del CET Mataró. | CEDIDES

El CH Mataró es queda sense poder
jugar a l'OK Lliga Femenina

s

FU

Lee”

a)

h

taró

Títol per a Max Soriano i
gran paper del CE Taekwondo
Mataró al Campionat Infantil

Les noies del CH Mataró durant aquesta temporada. | ARXIU

El Voltregà cedeix la seva
plaça al Reus Deportiu que seguirà a la màxima categoria
Després de setmanes que s'acabés
la Lliga Nacional Catalana Femenina
d'hoquei patins, amb el Voltregà

TOTESPORT 1534 (1-12).indd 9

B com a campió, i el CH Mataró
com a tercer –però primer classificat que no és un filial dels equips
d'OK Lliga–, la setmana passada, i
ja ben entrats a juliol, es va decidir el resultat de la plaça d'ascens.

14 medalles per al CE
Taekwondo Mataró
Més enrere, el dia 17 de Juny, es
va celebrar el campionat infantil
al mateix Pavelló de la Mar Bella.
El Club Esportiu Taekwondo
Mataró, dirigit pel Mestre José
Gil, hi va participar obtenint 14
medalles, dividides en 2 ors (Naia
Vila i Albert Aguilar), 6 plates
(Adrià Padrino, Noemí Matos, Joan
Gavilán, Cyntia Matos, HuiHui Zhou
i Khoaula Soussi) i 6 bronzes (N.
Martin, M. Taoumia, R. El Gachan,
L. Homs, G. Gavilán i R. Samake),
D'aquesta manera es va saber que
el CP Voltregà ha cedit la seva plaça
al Reus Deportiu, que havia baixat
per mèrits esportius d'OK Lliga femenina, i després d’aquest acord
seguirà a la màxima categoria estatal, en detriment del conjunt mataroní. Els detalls de l'acord de cessió
no han transcendit.
De tota manera, el pitjor de la
situació és la lentitud amb la que
s'ha resolt ja que, quan molts equips
ja tenen completament formades
les seves plantilles per a la temporada 2018-2019, el conjunt del CH
Mataró encara no sabria si hauria
de configurar la seva plantilla per
disputar la temporada a OK Lliga
o a Nacional Catalana Femenina.
Finalment serà aquesta segona,
on les maresmenques tornaran a
buscar l'ascens de categoria.

11/07/2018 17:57
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Llegeix l’article complet a FOSBURY.CAT

La relació entre organització, públic i esportistes ha estat molt bona. Els entrenadors m’han regalat pins d’arreu del món i fi ns i tot els pares d’una
gimnasta em van portar coca de Sant Joan. A més,
he conegut voluntàries que han participat a Jocs
Olímpics, periodistes que feien el seu primer directe o d’altres experimentades com Maria Guixà i
Paloma del Río, fotògrafs, famílies d’esportistes… He

sigut la noia de les fotocòpies, cambrera, traducto-

Sóc de Tarragona, la ciutat que m’ha vist néixer i
créixer, pel que he viscut com a propi aquest esdeveniment. M’hi vaig inscriure el 2015, amb 16 anys,
perquè m’apassionava l’esport i no concebia la idea
de no participar en una competició així i a casa.
Amb aquest article no pretenc parlar de política, ni
defensar uns o altres, simplement vull explicar com
he viscut la que ha estat una de les millors experiències de la meva vida.

La Prèvia

LA FOSBURY

La crítica

lar, es respirava un aire d’il·lusió, nervis, somnis, admiració i companyonia brutal. Els voluntaris ens hem
organitzat per portar-nos en cotxe i així poder dormir
una mica més, hem compartit aigua i menjar, ens hem
repartit la feina i hem improvisat berenars a la sala de
premsa, l’únic lloc on hi havia aire condicionat. Hem
sigut com una gran família, on tothom treballava perquè el projecte sortís bé, i de qui he après molt.

JOSEP GOMÀ

MARIA COMABELLA DETALLA LES SENSACIONS
VISCUDES A TARRAGONA 2018

Els Jocs des de dins: la meva experiència
com a voluntària

La revista de tot l’altre esport

TOTESPORT 1534 (1-12).indd 11
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www.fosbury.cat

He estat els quatre dies de competició de gimnàstica artística a Reus, els dos primers de waterpolo a
l’Anella Mediterrània i els dos de rítmica, fent entre
7 i 15 hores per jornada. Ha vingut gent de Santander, Eibar, Valladolid, Alacant, Saragossa, Barcelona,
Rubí, Lleida, Londres i mil indrets més a fer de voluntària.

Els Jocs

Quan et donaves d’alta, podies posar les teves preferències en relació als esports, seus, tasques i càrrec. Com a futura estudiant de periodisme vaig
escollir l’àrea de premsa i comunicació a gimnàstica i waterpolo, ja que són les disciplines que més
m’interessen.
Tothom estava obligat a fer una formació bàsica
prèvia, en la qual s’explicava el funcionament dels
Jocs, les seus, les tasques disponibles, etc. A més, hi
havia una sèrie de cursos o formacions opcionals,
com converses grupals d’anglès i primers auxilis.
Al llarg d’aquests anys els voluntaris ens hem anat
introduint en aquest món a través de competicions
i esdeveniments de tot tipus, que ens han preparat
per la gran cita. L’organització ens ha proporcionat
uniformes per a tot el voluntariat, molt complets i
adaptats segons les necessitats de cada persona.
Veure com la ciutat anava canviant de mica en
mica, com es transformava la pista d’atletisme on
he passat tant de temps o com s’omplien els carrers
de banderoles del Tàrracus promocionant els Jocs
ha sigut quelcom bonic i sobretot esperançador, per
veure com per fi tindrem unes instal·lacions esportives de qualitat i a l’alçada del que la ciutat mereix.

La Prèvia

cies de la meva vida.

sigut la noia de les fotocòpies, cambrera, traductora, periodista, fotògrafa, massatgista i repartidora, i
també he fet una masterclass de 5 minuts de les coses bàsiques de la gimnàstica i he ensenyat quatre
paraules de castellà a periodistes estrangers.
L’ambient dins i fora del pavelló era espectacu-

Paloma del Río, fotògrafs, famílies d’esportistes… He

Llegeix l’article complet i altres històries
cada dia al web www.FOSBURY.cat

El cert és que el nostre uniforme blau era una mica
cridaner, i si li sumaves una motxilla enorme i una
acreditació penjada al coll, diguem que no passaves
gaire desapercebut pel carrer. Inclús, sovint la gent
s’aturava per saber com anaven els Jocs, quina era la
meva opinió o en quines seus estava.
Com a aspectes a millorar de l’organització, només en destacaria dos: el menjar i el transport. Pel
que fa al primer, els dies on fèiem jornada sencera
l’organització ens donava pícnic, però no hi havia opcions per a les persones vegetarianes, com jo, o amb
intoleràncies i al·lèrgies. Per tant, t’havies d’emportar
obligatòriament el menjar de casa. El transport ha sigut una mica caòtic, els autobusos no sempre cobrien
els horaris sencers de les competicions, només les flotes urbanes eren gratuïtes i hi havia molt poca informació disponible, tant pel públic com pels voluntaris.
Per sort, tinc una família meravellosa que m’ha
preparat menjar per no haver de subsistir a base
d’entrepans i magdalenes industrials, m’ha rentat la
roba per tenir-la neta cada dia, m’ha portat a les set
del matí i m’ha vingut a buscar a les onze de la nit amb
el sopar calent i el dinar preparat per l’endemà.
En definitiva, els Jocs m’han donat vida. He adquirit més experiència en aquests vuit dies que en
dos anys de carrera. He recuperat les ganes de seguir
amb el periodisme, d’acabar els estudis i començarne d’altres, de submergir-me encara més en el món de
l’esport, i sobretot, d’aprendre.

La crítica

el tot Esport

BÀSQUET

Gran èxit del Circuit Català de 3x3
a l'Eusebi Millán

Espectacle a les pistes de l'Eusebi Millán. | CEDIDA

L'Emperatriz va ser el campió
en categoria sènior masculina i el Cityteam ho va aconseguir en la femenina
El passat 7 de juliol es va disputar
a l'Eusebi Millán la prova mataronina del Circuit Català de bàsquet
3x3, organitzat per l'AE Boet i la
Federació Catalana de Bàsquet.
Una competició puntuable per al
circuit català i estatal d'aquesta
àgil modalitat de bàsquet.

La competició va comptar amb
la presència de més de 150 equips
de totes les categories –des de mini
fins a sènior, tant en categoria femenina com en masculina– i va
comptar amb la presència del president de la FCBQ, Josep Fa, i el del
Boet, Quim Navarro.
Pel que fa als resultats esportius,
en categoria sènior, el conjunt del
Cityteam es va proclamar en dones,
després de vèncer a la final al Bat

Revolució a la plantilla del Mataró
Parc Boet per a la temporada 18/19

El Mataró Parc Boet tindrà una imatge ben diferent la propera temporada. | ARXIU

El conjunt d'Alberto Peña només comptarà amb Adrià Ros
que va tenir minuts la temporada passada
Temps de canvis per al Mataró Parc
Boet en la seva segona temporada

TOTESPORT 1534 (1-12).indd 12

a Lliga EBA, doncs en la propera
imatge de la plantilla, només hi repetirà Adrià Ros, del sènior B, que
va comptar amb alguns minuts la
passada temporada.
Així doncs, es tracta de tota

Varis equips campions del 3x3. | CEDIDA

Bi Hiru per un ajustadíssim 11 a 10.
En categoria masculina va ser el
conjunt de l'Emperatriz qui va alçar-se amb el títol, després de derrotar al Floppertrotters per 21 a 13.
una revolució a l'equip que, això
sí, seguirà dirigint Alberto Peña.
Quan falten encara dues incorporacions per tancar l'equip, la
plantilla la formaran: Adrià Ros i
Guillem Duran provinents del sènior B de l'equip, Héctor Aza (júnior
del FC Barcelona), Arnau Merino
(Copa Catalunya del Grup Barna),
Raidell Remco de Pree (Kankakee
CC), Bartu Martínez (Lliga EBA
del Cornellà), Miki Puig (júnior del
Bàsket Almeda), Adrián Tato (CBA),
Eduard Francisco (Lliga EBA del CB
Mollet) i Connor Tuxford (Arenys
Bàsquet).
Veurem doncs qui seran les dues
últimes incorporacions de la plantilla. El qui que sabem segur és
que Alberto Peña tindrà una bona
feinada per conjuntar una plantilla
completament nova.
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Gamma SUV de Hyundai.

Tu el tries.

TUCSON des de 17.900€

SANTA FE des de 26.715€

KONA des de 13.990€

Ja pots Superar els teus límits, Unir-te a una cosa gran i Viure intensament.
I, a més, amb la Gamma SUV de Hyundai, ja pots triar com vols fer-ho. Si tries el
Nou KONA, tries estil, connectivitat i disseny d’avantguarda. Amb el Hyundai
TUCSON gaudiràs de la combinació perfecta entre actitud, disseny i prestacions.
I, finalment, del més gran, del Hyundai Santa Fe: sofisticació, espai i luxe fins a
l’últim detall. Tu el tries.

MOTORPRIM
Av. del Maresme 71-73, 08302 Mataró
Gamma Hyundai TUCSON: Emissions CO2 (gr/km): 119-175. Consum mixte (l/100 km): 4,6-7,5.
Gamma Hyundai SANTA FE: Emissions CO2 (gr/km): 149-174. Consum mixte (l/100 km): 5,7-6,6.
Gamma Hyundai KONA: Emissions CO2 (gr/km): 117-153. Consum mixte (l/100 km): 5,2-6,7.

PVP recomanat a Península i Balears per a TUCSON 1.6 GDI 96,4 kW (131CV) 4X2 BLUED ESSENCE (17.900€), SANTA FE 2.0 CRDI 110,4kW (150 CV) 4X2 ESSENCE 7 places (26.715€) y KONA 1.0 TGDI 88,3kW
(120CV) 4X2 ESSENCE (13.990€). Inclou IVA, transport, impost de matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, oferta de manteniment i “Plan Cambia” a Hyundai aplicable pel
lliurament d’un vehicle usat amb titularitat del comprador durant almenys els 6 mesos anteriors a la data de compra d’un vehicle nou Hyundai. Oferta aplicable per a clients particulars que financen
amb el producte Hyundai MOVE mitjançant Banco Cetelem S.A.U. un import mínim de 13.000€ a un termini mínim de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos per a TUCSON, un import mínim de
16.000€ amb un termini de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos per a SANTA FE i un import mínim de 12.000€ a un termini mínim de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos
per a KONA. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Oferta vigent fins el 31/07/2018. Models visualitzats: TUCSON Style, SANTA FE Style (llantas solo disponibles como accesorio) i KONA
Style. Manteniment vinculat al finançament del vehicle. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España S.L.U als seus clients finals es només aplicable als
vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, d’acord amb els termes i condicions del passaport de servei. Consulta les condicions d’oferta, manteniment i garantia a la xarxa
de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.
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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

El rascacielos

Hotel Transilvania 3

12:00 16:00 18:15 20:30 22:25 00:45

[exc. dm.] 19:00

Hotel Transilvania 3
18:35 19:15 20:10 21:30

[VOSE dm.] 19:00

[VOSE] 12:20

12:00 12:30 16:00 16:20 17:00 18:05
[En català] 12:15 16:40 18:50 20:50

El mejor verano de mi vida
12:15 16:00 18:10 20:20 22:45 00:50

Ocean's eight

12:10 16:00 18:20 20:20 01:00
[exc. dm.] 22:40

[VOSE dm.] 22:40

La primera purga: la noche de las bestias
16:00 18:10 20:40 22:50 01:00

Ant-Man y la Avispa
12:00 17:00 18:00 19:35 22:10 23:15 00:45
[exc. dm.] 20:35

[VOSE dm.] 20:35

A la deriva

[VOSE] 12:20
23:15

Luis y los alienígenas

El rascacielos

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

El mejor verano de mi vida

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

Ocean's eight

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

La primera purga: la noche de las bestias

18:20 20:30

22:30

Sácame de dudas
Ant-man y la Avispa

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

Sicario 2: el día del soldado

16:00 22:30

Luis y los alienígenas

16:15

Hereditary

22:00

Jurassic World: el reino caído

18:00 20:00

12:15 17:00

Sicario 2: el día del soldado

21:30 00:10

Hereditary

22:30 00:00

Superagente canino

16:00

¡Que guapa soy!

01:00

Jurassic World: el reino caído

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

12:00 16:45 19:30 22:15 00:00

Han Solo: Una historia de Star Wars

12:00

Campeones

21:00

Tot Cinemes 1829.indd 2

16:30 18:30 20:30
[En català] 17:45 19:45

Las guardianas

18:00 (14, 15 i 16 jul.)

Mi querida cofradía

20:20 (14, 15 i 16 jul.)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina va ser la primera pel·lícula
on va aparèixer Berto Romero?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1826
"Al metre"

Torna el Cinema a la platja
El 24 de juliol a la platja del Varador es veurà una pellícula d'animació infantil independent: 'El nen i el mon'
El dimarts 24 de juliol torna el
cicle de Cinema Lliure a la Platja
de Mataró amb la projecció de 'El
nen i el món' d'Alê Breu, un film
d'animació infantil en portuguès
subtitulada en castellà, amb una
durada de 80 minuts. Mataró repeteix com una de les seus d'aquesta
mostra gratuïta de cinema independent, que també arribarà a
Barcelona, el Prat i Badalona.
Totes les sessions de Cinema
Lliure 2018 començaran a les 21h
amb música a càrrec d’iCat per animar l'ambient. Quan s’amagui el
sol, perquè la projecció pugui ser

Tot Cinemes 1829.indd 3

òptima, s’emetrà un curtmetratge
seleccionat per Filmets (Badalona
Film Festival) i a continuació, es
veurà la pel·lícula programada. El
film del 24 forma part de la sessió familiar que té per objectiu de
convidar les famílies a gaudir del
cinema de qualitat a la platja per
iniciar els més petits en el món
del cinema independent.
A Mataró també hi haurà pellícula el 27 a la nit, el dia dels focs.
Per això el film (Patti Cake$) començarà a les 23:30h. Més informació i programació completa al
web www.cinemalliure.com.

Guanyadors:
• Rosa Maria Lozano Damota
• Maria Rosa Navarro Ruiz

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

11/07/2018 18:18
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HOTEL TRANSILVANIA 3

Les estrenes

EL MEJOR VERANO
DE MI VIDA

núm. 1829 del 13 al 19 de juliol de 2018

EL RASCACIELOS

Torna aquesta família de monstres i
ho fa amb un creuer de luxe on tots
plegats s'ho passen d'allò més bé. De la
diversió es passa al malson per culpa
de l'enamorament d'en Drac envers la
capitana de la nau, que podria propiciar
que tots els monstres acabessin desapareixent.
Direcció: Genndy Tartakovsky
97min

En Curro és un desastre, venedor fracassat, amb problemes de parella i molts
deutes. Promet al seu fill que si treu
bones notes faran un viatge sorprenent.
I el nen compleix... i obliga al pare.
Direcció: Dani de la Orden
Intèrprets: Leo Harlem, Toni Acosta,
Jordi Sánchez, Alejandro Serrano
90min

Algú para una trampa i incrimina a un
veterà de guerra de l'exèrcit americà expert en seguretat per un incendi brutal
en un gratacels. Ell haurà de buscar la
veritat i demostrar la seva vàlua sense
sortir literalment recremat.
Direcció: Rawson Marshall Thurber
Intèrprets: Dwayne "The Rock" Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber,
103min

MARY SHELLEY

LOLA PATER

LAS GRIETAS DE JARA

El pas vital que va fer la cèlebre autora
de Frankenstein de jove somiadora a
enamorada d'un poeta que li va llegar
cognom i inspiració. Una història de passió i tragèdia segurament desconeguda
per molts dels seus lectors.
Direcció: Haifaa Al-Mansour
Intèrprets: Elle Fanning, Douglas Booth,
Bel Powley, Maisie Williams
120min

Zino, de 27 anys, fill d'immigrants algerians, acaba de perdre a la seva mare
a París. Fill únic, reprèn el que li havia
explicat la dona que el va cridar, que
el seu pare els va abandonar i decideix
buscar-lo..
Direcció: Nadir Moknèche
Intèrprets: Fanny Ardant, Tewfik Jallab,
Nadia Kaci, Lucie Debay, Lubna Azabal
95min

Quan la bella Leonor arriba a l'estudi
d'arquitectura buscant a Nelson Jara,
tant Mario Borla com la seva sòcia Marta
Hovart i Pablo Simó, l'arquitecte més
antic de la constructora, asseguren desconèixer aquest nom per complet.
Direcció: Nicolás Gil Lavedra
Intèrprets: Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil, Sara Sálamo
94min

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

TV
Dissabte 14
7:00
7:30
8:00
9:00
TIC
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
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
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
RESUM HORARI D’ESTIU
THE WEEKLY MAG
AL DIA CAP DE SETMANA
FIORGUE
CONCERT RAUL PRIETO
HORARI D’ESTIU
CALIDOSCOPI
GAUDEIX LA FESTA
THE WEEKLY MAG
FÒRUM GASTRONÒMIC
DE TEE A GREEN
CREURE AVUI
CATALUNYA TERRITORI TIC

9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
20:00
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

Dilluns 16

Diumenge 15
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00

GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CREURE AVUI
BA-BA
CAMINANT PER
CATALUNYA

TV 1829.indd 1

PICALLETRES
TRAÇ DE CULTURA
CREURE AVUI
MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
FIORGUE
CONCERT RAUL PRIETO
CAMINANT PER
CATALUNYA
TRAÇ DE CULTURA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CALIDOSCOPI
GAUDEIX LA FESTA
REM A REM
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
RESUM HORARI D’ESTIU
FIORGUE
CONCERT RAUL PRIETO
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TORNA-LA A TOCAR SAM
DOSOS AMUNT
DIUMENGE ESPORTS
CALIDOSCOPÌ
REM A REM
TRAÇ DE CULTURA
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAMINANT PER
CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

7:00
8:00

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 DOSOS AMUNT
13:00 FÒRUM GASTRONÒMIC

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
REM A REM
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
TORNA-LA A TOCAR SAM
HORARI D’ESTIU
DE TEE A GREEN
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL M IRADOR
DOSOS AMUNT
REM A REM
MATARÓ AL DIA

Dimarts 17
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

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
REM A REM
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
HORARI D’ESTIU
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
CAMINANT PER
CATALUNYA
TORNA-LA A TOCAR SAM

5:30
6:00

CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

Dimecres 18
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 19
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
13:30
14:00

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

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

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 20
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
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
BA-BA
HORARI D’ESTIU
MATARÓ AL DIA
CREURE AVUI
TORNA-LA A TOCAR SAM
MATARÓ AL DIA
REM A REM
HORARI D’ESTIU
TORNA-LA A TOCAR SAM
DE TEE A GREEN
EL MIRADOR
TORNA-LA A TOCAR SAM
REM A REM
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
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REPORTATGE
Cugat Comas i Fotos: D.Ferrer,
A. Aluart i S. Ruiz

"Volia enaltir
les persones"
Anna Aluart sorprèn amb 'Íntim Santes', una
exposició de Festa Major basada en el retrat
d'estudi i el retoc

Anna Aluart, fent una de les fotografies de l'exposició

A

questa no és una entrevista qualsevol i més val deixar-ho clar d'entrada. L'Anna Aluart i un servidor
vam treballar sis anys junts aquí
al Tot Mataró i, per això, costa de posar-se en
el paper de la formalitat més o menys forçada
d'un pregunta-resposta ortodox. La que va ser,
durant tot aquell temps, fotoperiodista, ja en fa
tres que vola sola i s'ha fet forta al seu estudi
de Cerdanyola, d'on ha sorgit l'exposició 'Íntim
Santes' que s'inaugura a Can Marfà el pròxim
dimecres 18. La seva serà una exposició de la
que hagués volgut guardar el secret absolut.
Sorprendrà. I, crec, que agradarà molt. Seiem a
la mateixa taula de L'Altre –el bar de davant del
Tot– una altra vegada i, senzillament, conversem.
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L'Anna Aluart, nascuda el 1984, s'explica bastant
millor del que ella mateixa es pensa. Quan treballàvem junts deia que això de fer l'exposició de Les
Santes li agafava lluny però, segur, que ja li rondava
pel cap aquesta proposta que ens descobrirà a tots
la setmana que ve i que alguns, poquíssims, hem
pogut desxifrar abans. A veure com ens explica la
seva aposta pel retrat. I per aquest tipus de retrat i
de retoc que ha escollit.
Se m'acut una manera d'explicar la teva exposició.
Vas estar sis anys fent Les Santes pel Tot i tenies
molt clar que no ho volies tornar a fer.
És així. Tenia molt clar que m'ho volia passar bé, i
òbviament tornar a fer Les Santes com les havia fet
no era la manera. I volia un projecte que em permetés
anar a poc a poc, treballant-ho i disfrutant-ho i que
no estigués condicionada pel tempo de la mateixa
Festa Major. Per això vaig decidir fer retrat, durant
l'any i en estudi. Tenia ganes de passar-m'ho bé i
experimentar quelcom que no havia fet fins llavors
a nivell professional.
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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)

Reportatge

Que serien retrats ho tenies decidit d'entrada?
Sabia que volia fer estudi i que volia fer retoc però
no ho tenia clar del tot. Vaig tenir diferents idees,
algunes fins i tot quan treballàvem al Tot, però no
englobaven tota la gent i tota la festa que ha cabut
en aquesta o perquè eren molt difícil de fer. Vaig decidir fer una cosa fosqueta. Per mi Les Santes són el
foc en la nit, en el merder, en la fosca. Ho vaig agafar
com a inspiració per reproduir-ho a nivell de Santes.
Si sóc malpensat, et diré: tu el que volies era viure
Les Santes! Què vas fer durant la Festa Major si
les fotos les has fet durant l'any?
Vaig fer recerca i captura de la gent. La idea la vaig
madurar abans i durant la Festa Major vaig estar caçant les persones, demanant-los que no diguessin
de què anava l'exposició, explicant-los l'exposició i
escollint-les. I sí, volia gaudir Les Santes i més amb
el meu fill. I alguna de les fotografies són de gent
que només hi és per Les Santes i vaig fer-la llavors.
L'exposició són 40 retrats. A mi m'agrada que
hagis inclòs perfils força anònims.
'Íntim Santes' vol centrar-se en les persones que participen altruistament en Les Santes i tenia clar que
hi havia perfils que potser no eren gaire coneguts,
des de qui va crear la Juliana a l'home que avia els
coloms després de l'ofici. Volia incloure'ls.
Com expliques l'estil de les fotografies?
Tota l'exposició està pensada per enaltir les persones,
perquè impressionin. En aquest sentit visualment
està inspirada en el tenebrisme i en pintures com
les de Goya o Rembrandt. Aquesta tècnica el que fa
és fer una aplicació molt radical del clarobscur on
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es marquen molt els volums i pot recordar aquells
antics retrats de les antigues cors on els personatges surten molt ressaltats.
Quina feinada implicava cada fotografia?
Jo a les persones les feia actuar. A cada perfil li explicava la meva idea i buscava que fessin una expressió
adient. La distància entre la fotografia i el qui la veu
és important. Hi va haver alguns dels protagonistes
que eren reticents d'entrada.
Amb cadascun hi parlaves?
Aquesta part va ser especialment enriquidora perquè cada model m'explicava el seu cas i el seu paper en la festa. He conegut casos concrets com el
treballador de la Brigada que l'any passat va assecar el davant de l'Ajuntament per la Crida [després
que hagués plogut intensament] que és trabucaire
i havia estat protagonista a moltes festes majors
però mai a Mataró. I aquell dia ho va ser i l'he volgut posar. O també va ser molt maca la fotografia
dels creadors de la Juliana, que han volgut homenatjar en Jordi Cuyàs en l'any de la seva mort. Van
voler sortir amb la samarreta de Les Santes d'en
Jordi Cuyàs perquè aquell va ser l'any en què es
va presentar la beguda i com a petit homenatge
també al per d'en Jordi en la creació de la beguda.
I arriba un dia que un cavall entra a l'estudi.
Volia un cavall i el vaig tenir. Gràcies a en Jordi
Clapés, que és qui subministra els cavalls de les
Trampes i l'Herald, vam poder entrar-lo a l'estudi i fer la fotografia. Realment va ser tot un esdeveniment pels veïns de l'estudi veure el cavall
entrant a l'estudi abans de la sessió de fotos.
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El format de les fotografies és important.
Sí, però no en vull dir massa. Són fotografies de
gran format que conformen un bosc de persones, que tu pots anar recorrent i sentint-te petit davant de cada fotografia. I hi ha textos teus...
Expliquem-ho: Volies que escrivís uns textos
"d'aquells que escrius tu...", perquè m'ho vas
demanar així.
Sí perquè com que les fotografies per si soles estan
tretes de context, podria haver-hi algun perfil difícil
de reconèixer i els textos donen el context. La idea és
que supleixin la falta de festa dels diferents retrats.
Em vas demanar frases curtes, que no fossin
descriptives i em va fer molta il·lusió. Al Tot jo
manava i tu feies les fots i en aquesta exposició
qui mana ets tu. I és un registre molt diferent al
d'una crònica o notícia.
Com el definiries?
He fet un exercici diferent del que fèiem. Al Tot fèiem notícies i aquí hem pogut fer una cosa diferent.
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Tu t'has plantejat aquests retrats fugint del reportatge i segurament en els textos hi hem pogut
posar una cullerada diferent. M'ha divertit!
Com els has escrit?
Doncs precisament donant importància al que no
es veu, a la part de la festa que ha elidit. Tu has
escollit els ingredients humans de la festa i s'ha
de mirar de citar la resta de la recepta. La idea
també és que l'exposició la puguis mirar íntegra
o seleccionant retrats de la mateixa manera que
Les Santes es poden viure de fit a fit o escollint
només tres o quatre actes.
De fet el que vaig deixar fora dels retrats finals al
final va ser el perfil de família santera, de persona
de nit... vaig buscar reivindicar una mica aquests
anònims però al final no els vaig incloure.
Què recomanaries als futurs fotògrafs que facin
l'exposició?
Que facin unes Santes sense càmera per concebre
la seva exposició. Les Santes són molt ràpides i
passen volant.

11/07/2018 12:14

AMB EMPENTA

Ruscalleda tanca el Sant Pau de Sant Pol

L'últim servei de la xef maresmenca al restaurant que va obrir fa 30 anys serà el 27
d'octubre, que ja està "ple i amb llista d'espera"
Emprenedors: Redacció

La xef Carme Ruscalleda ha
anunciat el tancament del restaurant Sant Pau de Sant Pol de
Mar, després de 30 anys de servei. L'últim servei del Sant Pau
serà el pròxim 27 d'octubre, que
ja està “ple i amb llista d'espera”.
Ruscalleda va explicar que ha pres
la decisió per “reorientar” la seva
trajectòria professional i sabent
“tancar una història d'èxit” abans
que pogués perdre la il·lusió o la
força. Ruscalleda avisa que el tancament del Sant Pau “no és una
jubilació”, ja que manté els seus
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compromisos amb el restaurant
homònim de Tòquio i el Mandarín
Oriental de Barcelona.
La xef, però, centrarà els seus
esforços a dotar de contingut el
departament Cuina Estudi amb el
que, per exemple, durant aquests
mesos de juliol i agost obre un
'restaurant pop-up' a Montecarlo.
“Treballarem pels altres”, conclou.

Triple estrella
És una decisió “lícita, natural i
vital”. Després de 50 anys de carrera –30 dels quals als fogons del
restaurant Sant Pau de Sant Pol de
Mar– Carme Ruscalleda ha decidit

tancar l'icònic restaurant maresmenc, obert el 1988, i que des de
que l'any 1991 va entrar a la galàxia
Michelin no ha parat de créixer.
Als noranta rebia la primera i segona estrella i des de 2006 el Sant
Pau era un dels pocs restaurants al
món amb tres estrelles Michelin.

Un últim servei normal
Ruscalleda explica que ha arribat el moment de tancar aquesta
història d'èxit i reorientar el seu
futur professional al costat de la
seva parella, Toni Balam, que l'ha
acompanyat, també professionalment, al llarg d'aquest mig segle de
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carrera. “Ja portem 30 anys treballant plegats i abans de perdre la
il·lusió i la força hem de tancar la
història i mantenir la il·lusió per
continuar”, explica.
“Tanquem amb les reserves plenes i llista d'espera. Farem un servei normal amb qui ja ho havia reservat”, explica Ruscalleda. Aquest
darrer servei serà el 27 d'octubre
i, tot i que a primera hora del dia
encara es podia accedir a la web
per reservar altres dates, a hores
d'ara el motor de reserves de la
web del Sant Pau ja no ho permet.

En mans de la filla
A partir d'aquella data, el Sant Pau
tancarà portes per tornar a obrir,
en un futur, reconvertit en una
altra cosa. La filla de Ruscalleda i
Balam heretarà el local per convertir-lo en un altre negoci. El Sant

Carme Ruscalleda

"Abans de perdre la força
hem de tancar la història
i mantenir la il·lusió per
continuar"
Pau, però, ja serà història. El futur
de Ruscalleda no s'allunyarà gaire
dels fogons, però sí manté que la
prioritat no serà engegar cap altre projecte de restaurant propi.
Ruscalleda mantindrà els seus
compromisos amb el Sant Pau
de Tòquio i el Mandarín Oriental
de Barcelona, que té als fogons
el seu fill Raül Balam. A més, es
dedicarà a dotar de contingut el
departament Cuina Estudi per fer
“col·laboracions foranes” a través
de totes les “propostes que no han
deixat d'arribar” per a treballar
pels altres.
En aquesta línia, Ruscalleda ja
tenia previst obrir aquests mesos
de juliol i agost un 'restaurant popup' a l'Odyssey de Montecarlo.
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Que Mataró tingui una
moneda pròpia
La proposta va comptar amb els vots favorables del PSC,
ERC-MES, CUP, VOLEMataró, ICV-EUiA i el de les dues
regidores no adscrites
Innovació: Redacció

El Ple municipal va aprovar la
resolució presentada per la CUP
per impulsar una moneda local per
a Mataró. La proposta va comptar
amb els vots favorables del PSC,
ERC-MES, CUP, VOLEMataró,
ICV-EUiA i el de les dues regidores no adscrites mentre que CiU,
Ciutadans, el PP i PxC van votar-hi
en contra. L’objectiu de la proposta
és fomentar el dinamisme social,
cultural i comercial de Mataró,
així com el comerç de proximitat
i del mercat de Km 0. Les mesures
tenen l’objectiu de contribuir en la
retenció de la riquesa de la ciutat,

REHABILITACIONS

la qual cosa permetrà augmentar
l’impacte de la despesa pública
en el comerç local i incrementar
la circulació del diner entre els
comerços de Mataró.

A partir del 2019
La proposta espera que l’Ajuntament pugui implantar a partir del
2019 la moneda local, que conviurà amb l’euro i comptarà amb
una plataforma de suport digital.
El model proposat seria molt
similar al de la Grama de Santa
Coloma de Gramanet i el de la
Turuta de Vilanova i la Geltrú, així
com altres monedes de diferents
municipis catalans.

● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788

www.somverticals.com
Segueix-nos

● Aïllaments tèrmics (SATE)

(aplicadors homologats)

● Obra i pintura en general
Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat
ISO 9001:2015
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L'espai de l'economia social

“L’Ajut Pepa Maca pretén
visibilitzar projectes que
posin les persones al centre”
Marcel Vilarós, membre de la XES Mataró, ens explica
el sorgiment i objectiu d’aquest ajut
Economia Social: Redacció

Fa gairebé una setmana, anunciàvem l’obertura del període d’inscripció de l’Ajut Pepa Maca 2018.
Un ajut que consta d’una dotació
de 3.000 euros més una oferta formativa i d’acompanyament per a
la constitució. Per saber-ne més,
parlem amb en Marcel Vilarós,
membre de la XES Mataró, qui
ens explica el sorgiment i objectiu
d’aquest ajut:

Com va sorgir la idea de convocar l'Ajut Pepa Maca 2018?
La proposta de convocar un ajut a
projectes socials va sorgir de tot el
conjunt d’agrupades que formen
l’Ateneu Cooperatiu del Maresme,
ja des de les primeres reunions de
constitució de l’organisme. Essent
coneixedors de la importància de
visibilitzar i potenciar projectes
que posin al seu centre les persones i no pas la mera economia.
Per què s'elegeix la figura de
Pepeta Agramunt i Costa?
La ‘Pepa Maca’ fou una lluitadora pels drets dels treballadors, i
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molt vinculada al moviment per
a la reivindicació dels seus drets,
com a sindicalista de la CNT. Com
molta gent ja sabrà, ella va protagonitzar una de les vagues més
intenses de la nostra història recent, mostrant un perfil lluitador,
valent i amb consciència social.
Creiem que batejant el nostre ajut
és una manera de retre-li homenatge, mantenir viva la seva figura
i compartir els seus valors amb les
noves generacions.

Quin és l'objectiu de convocar
aquest ajut?
La missió principal d’aquesta convocatòria és donar visibilitat i suport no només al projecte que en
resulti guanyador, l’objectiu últim
d’aquest ajut és potenciar i crear
sinergies dins el teixit d’economia
social de la comarca del Maresme.

El període d’inscripció
finalitza el 15 de Setembre
Per a saber-ne més pots consultar
la pàgina web www.ateneucoopmaresme.cat/pepa-maca-2018

Una alumna del
Gem guanya el
premi EUMO DC
de la UVic pel
seu treball de
recerca
Aina Fadó ha guanyat el
premi pel seu treball
'Somni d'uns joves amants'
Empreses: Redacció

Aina Fadó, alumna de l'Escola
Gem, ha recollit a la Universitat de
Vic el premi EUMO DC pel seu treball de recerca 'Somni d'uns joves
amants'. En el seu treball, l'Aina
Fadó ha fet una adaptació en català
contemporani d'un fragment del
Romeu i Julieta de Shakespeare i ha
presentat en vídeo la representació
posada en escena en un teatre.
Aquesta ha sigut la 20a edició
dels premis dels Treballs de Recerca
d'Estudiants de Batxillerat, que
aquest any ha premiat 30 treballs
d'arreu de Catalunya amb un total
de 10.500 euros. Enguany s'han
presentat als premis 161 treballs
provinents de 126 centres diferents
i de 35 comarques catalanes.
Els premis s'han concedit dividint-se en cinc categories. D'una
banda el premi Bon Preu, que premia treballs de Ciències Socials i
Humanitats; el premi Certis, que
premia treballs de ciències i el premi EUMO DC.
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Treball en els diversos departaments municipals
Les persones contractades treballaran en diversos departaments
municipals, desenvolupant diferents tasques, com poden ser les
campanyes d’informació sobre
civisme i medi ambient, el manteniment de places i jardins, el
treball comunitari en els barris de
Cerdanyola, Rocafonda i El Palau, o
la pintura d’escoles, entre d’altres.

L'Ajuntament contracta
58 persones a l'atur
Els contractes s'emmarquen en els programes Treball als
Barris 2017 i Foment de l'Ocupació Local 2018 i tindran
una duració de tres i sis mesos
Laboral: Mireia Camacho

en les oficines del SOC en situació d’atur.

Fins a final d'any
Les persones seleccionades desenvoluparan la seva experiència
laboral des de l’1 de juliol i fins
al 31 de desembre. L’Ajuntament
de Mataró els ha ofert contractes de sis mesos en la major part
dels casos, però en casos concrets
relacionats amb feines d’estiu el
contracte tindrà una duració de
tres mesos. La finalitat del treball
de les persones contractades és
la realització de treballs d’interès
públic i de caràcter social.

L’Ajuntament de Mataró ha contractat 58 persones en situació
d’atur en el marc del programa
Treball als Barris 2017 i del programa de Foment de l’Ocupació Local
2018, subvencionats pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya,
el Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social i la Diputació de Barcelona.
Aquests dos programes tenen
l’objectiu d’inserir en l’àmbit laboral a persones aturades, prioritzant
els col·lectius amb més dificultats
d’accés al mercat laboral i aquells
qui tinguin una socioeconòmica
més desfavorable.

Procés de 300 persones
En el procés de selecció hi han
participat més de 300 persones
candidates, tot i que en total s’ha
contactat amb més d’un miler.
Les persones han estat derivades
per l’Oficina de Treball del Servei
d'Ocupació de Catalunya i reunien
els requisits de trobar-se inscrites
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENC ACCIÓ CN Mataró. 150€.
645.803.054 (a partir 14h.)
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
PRECIOSO ÁTICO REFORMADO.
Arenys de Munt centro. Todo exterior, gran terraza, 1hab., comedor
grande con vistas. 105.000€.
670.878.868
¿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
PREMIÀ. Magnífica nave en venta
de 714m2, divididos en dos plantas. Acceso para trailers y con 8
metros de altura. Ref 5981. Tel
93.798.00.50
MATARÓ. Oficines de 240m2. Molta
llum natural, totalment equipades, amb 6 pk. Ref 6024. Tel
93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de
Mataró, o garajes, locales, pequeños
solares, etc. No importa estado.
Buscamos cualquier sup. edificable para promoción de viviendas.
También Permutas, buscando la
mejor rentabilidad para Ud. Máxima
seriedad y discreción demostrada.
Pago inmediato contado. Su Casa
93.757.12.82
MATARÓ. Magnífica nau industrial en
venda de 1400m2 en dues plantes.
Molta llum natural, fent cantonada.
Ref 5545. Tel 93.798.00.50
TRASPASSOS-LLOGUERS
ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893
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TRASPASSOS-LLOGUERS
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones de Mataró, cases, naus
industrials. Opcions de compra.
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
ALQUILO HABITACIÓN grande con derecho al resto de
vivienda. Terreno. Zona tranquila.
Urbanización (Argentona). 280€.
615.170.534
BUSCO PISO ALQUILER. Mínimo 3
habitaciones. En Mataró. Particular
a particular. 693.678.354
BUSCO HABITACIÓN en Mataró con
señora.692.224.919
TREBALL
ES NECESSITA ajudant o oficial d'estampació. Alta S.S. Tlf. 93.790.22.97
/636.900.855
DEPENDENT/A amb ganes de treballar i aprendre. Es precisa per
treballar en papereria a Mataró.
Enviar cv email: mataro@folder.es
NECESSITEM NOIA DINÀMICA i amb
iniciativa per treballar en xarcuteria
a Argentona, tardes i dissabte al
matí. Interesats enviar curriculum
vitae a: info@nclotes.com
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
TITULAT EN EDUCACIÓ INFANTIL.
S’ofereix per cuidar infants.
Disponibilitat horària. 605.645.386
SEÑORA BUSCA TRABAJO interina. Lunes a viernes. Disponibilidad
inmediata. Referencias. 615.631.197
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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
SE OFRECE JOVEN para cuidado de
niños y personas mayores en domicilios o servicio de limpieza, soy
servicial y responsable. Contáctame
sin dudar. Movil 665.117.505 Laura
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado mayores. Disponibilidad horaria.
Referencias. 634.601.103
INTERNA / EXTERNA BUSCA trabajo. Experiencia. 632 .060.079
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado mayores. 632.530.232
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL
s'ofereix per fer de cangur i/o
classes de repàs de primària.
658.882.595
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado abuelos, canguro, limpieza.
698.202.635
QUIEN INTERESE. BUSCO trabajo
de canguro o cuidado personas
mayores. Disponibilidad inmediata. Conocimientos de enfermería.
612.444.331
CUIDO PERSONAS MAYORES. Interna
o interina. 663.583.716
JOVE TREBALLADOR. OFEREIXO
serveis de companyia, neteja, compra a domicili, qualsevol encàrrec.
639.508.140
SE NECESITA PERSONAL con moto
de 50 y 125cc, para reparto de lunes a viernes en cliente fijo en zona
Maresme. Alta en S.S. Buenas condiciones. Llamar al telf. 93.519.31.93
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
QUIROMASAJISTA: TODO TIPO de
masajes. Carlos 610.363.934
INSTAL. LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas. 669.067.869
/ 619.801.066. info@rtornay. es
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PROFESSIONALS
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant
a la teva cerimònia. Fes que aquest
dia tan especial sigui inoblidable.
625.947.230 Rosa
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

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

i amb10% de descompte
Entra a:

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

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

PROFESSIONALS
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 93.790.82.32
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
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
PINTOR PINTURA EN general y
decoración. Económico. Salvador
635.106.282
BOLETINES, LAMPISTERÍA,
AIRE acondicionado, reformas.
629.232.530
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
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

hola@impulsing.es

LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
LA MEJOR CASA relax de Mataró.
12 chicas disponibles para tus fantasías. www.ScortAbril30.com.
93.741.63.41 /657.894.558
RUBIA COMPLETA, 24H. Todos los
servicios. Realizo tus fantasías.
¡Llámame!. Mataró. 93.011.44.53
¡LOCAL NUEVO! Zona Rocafonda. 1
japonesa, 2 chinas. También a domicilio. 688.159.279
NOVEDAD DARLIN 23 años.
665.463.891
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas
nuevas. También a domicilio.
Zona La Havana, Rda. Cervantes.
688.019.809
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Atenció: serà un estiu de plagues d’insectes

Tant el mosquit tigre com el convencional seran molt presents aquest estiu

Cedida

Les pluges de la primavera i l'inici sec de l'estiu afavoreixen una "explosió" excepcional
de mosquits de tot tipus, mosca negra i vespa asiàtica
Societat: Redacció - ACN

Les pluges de la darrera primavera i la pujada de les temperatures amb un inici sec de l'estiu
afavoriran la proliferació de plagues d'insectes els pròxims mesos. És l'advertència que fa l'Associació d'Empreses de Control de
Plagues de Catalunya (ADEPAP),
que augura una "explosió" més
important del que és habitual de
mosquits de tot tipus, sobretot del
comú; de la mosca negra, sobretot
al llarg del traçat del riu Francolí a
les comarques de Tarragona, i de la
vespa asiàtica, que ha passat de 3
nius a 370 en els darrers cinc anys
a Catalunya i que té una presència destacada a les comarques de
Girona i Barcelona.
La climatologia dels darrers mesos ha propiciat un hàbitat favorable per a la cria de les larves dels
mosquits: “L'aigua és vida i tots
els éssers vius en necessiten. Com
més aigua, més vida”, explica el
president de l'ADEPAP, Joaquim
Sendra. A més, la calor dels darrers dies acaba de generar un entorn propici per al desenvolupament d'aquest insecte que troba
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ara les condicions “òptimes” per
reproduir-se.

Mosquit comú i mosquit tigre
“Pot haver-hi una explosió més
important del que és habitual”,
assegura Sendra. El mosquit que
més es veu afavorit per aquesta

situació és el comú, mentre que el
tigre tindrà una presència similar
a la d'altres anys perquè les condicions que necessita per a la seva
reproducció són diferents. Sendra
recorda que cal evitar les petites
acumulacions d'aigua estancada
per prevenir la seva proliferació.

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

La vespa asiàtica ja
és al Maresme

Arxiu

També es preveu una presència destacada de la vespa asiàtica,
que ha multiplicat notablement la seva implantació a Catalunya
i ja ha arribat al Maresme. El 2013 es comptabilitzaven només
tres vespers i l'any passat la xifra ja era de 370. "Els insectes
tenen com a codi genètic expandir-se tant com puguin", relata
Sendra. En el cas de la vespa asiàtica, a més, lamenta el seu
caràcter depredador: "Uns insectes depreden els altres i malauradament sempre s'acaba implantant l'espècie més perniciosa".
Les picades de vespa asiàtica causen un dolor intens i segueixen
amb una coïssor semblant a la d'una cremada, mentre que en
l'àmbit agrícola, el dany més gran que produeixen les vespes
asiàtiques és la depredació de les abelles de la mel fins a l'eliminació de colònies senceres.
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L'obertura de la botiga (17) i la inauguració de l'exposició
(18), els altres actes
de la setmana

Cultura

Inici acadèmic i formal de Les Santes
L'Estrena del dijous 19 iniciarà el període festiu de la mà de Josep Vincent Frechina
i amb la Proclama de l'Herald, les Trampes i els flabiolaires
Les Santes: Cugat Comas

Les Santes 2018 ja són (pràcticament) a tocar. Tres
seran els grans indicis d'aquest fet del tot fefaent en
el decurs dels pròxims dies: dimarts s'inaugurarà la
botiga a Can Marfà amb tot el material disponible i
la samarreta de l'any de gran reclam, dimecres s'inaugura la mostra 'Íntim Santes' d'Anna Aluart al mateix espai i finalment dijous dia 19 tal com marca el
calendari s'esdevindrà a partir de les sis de la tarda
el cerimonial de l'Estrena. D'incorporació tardana
al programa com a punt iniciàtic del pòrtic de la
Festa Major, l'Estrena és un inici formal i acadèmic
de la festa en el qual el Saló de Sessions es vesteix de
gala per acollir un acte de dues parts: una primera
dissertació a càrrec d'un expert i una segona en la
qual l'Herald rep l'encàrrec de l'Alcalde de proclamar la proximitat de la Festa Major.
El ritual, un cop fet a l'Ajuntament, es repeteix en
tres punts més del centre i serveix per escampar la
bona nova: només falten nou dies pel 27 de juliol i,
per tant, la ciutat ja respira festa.
Les Santes del 2018 tindran un Estrenador de molt
nivell, l'estudiós de la música i la cultura popular
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valencià Josep Vicent Frechina que parlarà sobre
el model mediterrani de la festa. Les aportacions
que deixen els diferents experts que protagonitzen
l'Estrena enriqueixen el contingut reflexiu de la
Festa Major i el seu context. Tot seguit, a l'Estrena,
l'Alcalde farà cridar mitjançant el flabiol a l'Herald
a qui entregarà la bandera de la ciutat i encarregarà
que escampi la Proclama de la Festa Major. Així ho

Al Campanar

El mateix dia 19 comença a Santa Maria
el toc diari de novena
de les Santes
farà, amb les Trampes de companyes, a galop i amb
la música homònima de l'acte interpretada amb
flabiols de banda sonora.
El de l'Estrena és un seguici genuí, amb banderers
i coreografia, que s'ha consolidat com la primera
cita al carrer amb alguns dels elements propis de
la Festa Major.
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"Les festes construeixen identitat col·lectiva
i això és molt poderós"

Josep Vincent Frechina serà el protagonista de l'Estrena de Les Santes

Cedida

Josep Vincent Frechina, crític musical i literari, musicòleg, estudiós de la música i la
cultura popular de Massalfassar (País Valencià) és l'Estrenador de Les Santes 2018
Les Santes: Cugat Comas

Com arribes a ser l'Estrenador de Les Santes?
El primer que m'ho va suggerir va ser en Dani Álvarez, de La
Coixinera amb qui tinc molta relació. Sóc coordinador de la revista
Caramella, que durant molt temps
ha estat l'única veu dels Països
Catalans que parlava de la música
folk. Això m'ha permès conèixer
molta gent i contactar amb amics
mataronins.
Coneixies Les Santes de
Mataró, doncs?
Oi tant! Les Santes són una festa
que sempre m'ha atret molt per
com ha configurat la seva seqüència ritual. He de reconèixer que no
les he pogut viure mai al complet
però podríem dir que he pogut
anar picant diferents dies i actes.
Fins i tot hi vam actuar amb un espectacle sobre Ovidi Montllor del
que era director artístic. Segueixo
Les Santes en la distància.
De què parlaràs a l'Estrena
del dia 19?
Del concepte de festa tal i com
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l'entenem a tota la zona mediterrània. Tenim una manera pròpia de
fer les celebracions. Sóc professor
d'un col·legi internacional i sempre em costa déu i ajuda explicar
les festes nostres i fer-les entendre
a gent que ve d'altres geografies.
Ni la mateixa paraula festa té una
bona traducció. La nostra festa és
genuïna i n'explicaré els trets propis de tot l'arc mediterrani.

Les Santes són unes festes
mediterrànies?
I tant. El cas de Mataró és molt paradigmàtic amb elements com la
recuperació del carrer, l'ocupació
intensiva i extensiva de la ciutat,
el caràcter participatiu i integrador de la festa o la recuperació o
invenció d'elements de caràcter
identitari. Una de les grans característiques de les festes mediterrània és que construeixen identitat
col·lectiva i això és molt poderós.
Mataró ha anat construint-se amb
Les Santes i també em crida molt
l'atenció el seu caràcter postcristià, on els referents dels santorals
queden com quelcom vehicular
sense pes. A Mataró Les Santes és
el nom de la festa i tothom associa

aquesta marca a la festa i no a les
dues patrones. És un exemple de
festa postcristiana perquè els elements religiosos queden en l'aspecte formal però en el gruix de la
festa el pes catòlic ha disminuït i
segueix disminuint.

Què creus que és el més especial de la Festa Major de
Mataró?
No crec que Les Santes tinguin un
gran element sinó que l'important
és el total de la festa. És el seu disseny, amb inici i final, el que les fa
especials. Tenen un fil argumental
molt definit amb un discurs molt
potent i molt coherent.
Seràs el segon Estrenador valencià de Les Santes.
I que duri. Quan em van explicar
que El Bequetero era un element
característic de Les Santes em vaig
quedar sorprès però també molt
content. És una melodia molt popular a tot el País Valencià i que
fos exportada i fixada a Mataró
és molt bonic però a més serveix
per reivindicar el pasdoble com
la música festiva per excel·lència
dels Països Catalans.
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Mor l'escultor Jordi Puiggalí als 96 anys

Jordi Puiggalí, en el seu norantè aniversari, al seu taller de la Plaça Gran

Arxiu

És autor de nombrosa imatgeria religiosa als temples de la ciutat, membre de
l'Associació Sant Lluc i expert en retrat
Cultura: Redacció

Jordi Puiggalí i Clavell, escultor
i també dibuixant, va morir dijous de la setmana passada als 96
anys d'edat. Puiggalí era natural de
Mataró però vivia a Barcelona. Tot
i això sempre va mantenir el seu
taller i casa a la Plaça Gran, mantenint el contacte amb la seva ciutat.
Puiggalí és conegut sobretot per
ser autor de nombrosa imatgeria
religiosa que hi ha als temples i a
la via pública mataronina. És de
la mateixa generació artística que
Santiago Estrany, entre d'altres.
Va formar-se a l'Escola d'Arts i
Oficis de Mataró on va presentar
la seva primera exposició individual (1945). Aparellador i llicenciat
en Belles Arts (1970), va dedicar
bona part de la seva vida a la docència, especialment a l'Escola
d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de
Badalona, institució que va dirigir.
Deixeble de l'escultor Bohigas en
talla i decoració i deixeble lliure
de Vicenç Navarro i de Frederic
Marés a l'Escola de Belles Arts,
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Puiggalí és autor d'una prolífica
i vasta obra que ha merescut diversos guardons. És especialment
reconegut pels seus nus femenins
de línia noucentista i per la seva
extensa obra religiosa. Se'l considera, també, un mestre del retrat,
on s'hi ha singularitzat combinant
les arrels acadèmiques d'elaborada tècnica amb traços enèrgics i
molt personals característics dels
seus treballs.

Una exposició de comiat
Puiggalí es va "acomiadar" artísticament de Mataró el 2002 amb
una exposició al llavors Ateneu
de Caixa Laietana. Encara en el
seu norantè aniversari, va rebre
un homenatge dels Amics de Ca
l'Arenas i va obrir per un dia el seu
taller de la Plaça Gran.
La seva obra a Mataró
L'obra de Puiggalí a Mataró és
nombrosa i en molts casos d'elements molt coneguts. Són seus
la Pietat del Sagrament, la Santa
Anna de la porta o el Sant Josep de

Calassanç de la façana de Santa
Anna, la capelleta de Sant Miquel
de Can Fité, la imatge de les patrones de l'altar de les Santes, l'altar
de Sant Joan, les ànimes del Carme
o els tretze sants de la façana de
Santa Maria. També la parròquia
de Sant Pau o a la Providència hi
ha obra seva. L'escultura de l'Esplanada també té la seva autoria,
ja fora de l'àmbit religiós.

La vinculació amb Sant Lluc
Puiggalí també va ser capital per
l'Associació Sant Lluc per l'Art.
Antoni Luis, el president d'aquesta
el recorda: “La seva vinculació amb
la nostra entitat va ser fonamental
i, durant molts anys, a la tercera
etapa, va ocupar-se de la continuïtat de la mostra col·lectiva de tardor, tasca que va deixar l'any 1998,
quan va morir el seu company i
cosí Jordi Arenas. Abans però va fer
el necessari per aconseguir formar
un equip que agafés el relleu de la
seva feina i que, d'alguna manera,
va ser la llavor de la nova fornada
de l'Associació actual”.
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Mataró tindrà nou hereu i nova
pubilla aquest dissabte

Los Chichos actuaran
a les festes de Cirera
el 2 de setembre

La festa del pubillatge creix en el seu segon any i
l'organització el vol incloure a Les Santes

Gigatron tocarà el dia
del Cirera Rock

Mataró espera la proclamació
dels nous hereu i pubilla aquest
dissabte a la tarda. L'acte el presentarà l'actriu mataronina Jèssica
Pérez Casas i seran l'hereu i la pubilla de l'edició anterior qui diran
els noms dels guanyadors d'enguany, el segon des de la recuperació d'aquest acte.
L'acte començarà amb una cercavila a les 18.30 h, que anirà des
de la plaça Havana fins a la plaça
Santa Anna. Allà hi haurà muntat
un escenari on es durà a terme un
parlament i es proclamaran l'hereu i la pubilla. Tot just després,
hi haurà un ball de sardanes amb
l'acompanyament de la cobla de
Palafolls.
El cap de setmana passat els candidats van haver de fer els exàmens

Los Chichos

1
El mandat dels nous càrrecs serà d'exactement
un any, fins la renovació
del juliol del 2019

oral i escrit amb els quals els jutges del certamen han escollit els
guanyadors que seran nomenats
nous hereu i pubilla de Mataró.

Volen entrar a Les Santes
L'organització del pubillatge vol
que el nomenament dels nous
representants mataronins formi
part de les activitats culturals de
Les Santes i així ho ha demanat a
l'Ajuntament. “A causa de la proximitat de les dates, es pot considerar una prèvia a les festes”, explica
David Morgades.
L'any passat la novetat de l'hereu i la pubilla no va tenir tant ressò com ho té aquest any, en una
segona edició en la qual s'hi han
sumat més entitats. Enguany hi
col·laboren l'Associació de Veïns
de l'Havana i del Centre, Cultura
Mataró, l'Associació Cultural
Mestres del Gai Saber i la Unió
de Botiguers de Mataró entre altres. Per aquest motiu, el pressupost amb què es compta és més
elevat que el de l'any anterior i es
podran dur a terme més activitats.
| Mireia Camacho.

L'acte de celebració es farà a la plaça Santa Anna
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Arxiu

Les festes de Cirera són, per envergadura i múscul de programació, de les més potents de tot l'any
a la ciutat. L'organització intenta
superar-se cada any i aquesta setmana s'ha desvelat el que sens
dubte serà el gran reclam de l'edició d'aquest any: Los Chichos, el
mític grup de rumba flamenca amb
més de 40 anys de trajectòria i ni
més ni menys que 22 milions de
discos venuts. L'actuació del mític
grup serà el 2 de setembre i serà
el darrer acte de la festa.
Entre els seus himnes més clàssics hi ha cançons com 'El Vaquilla',
'Ni mas ni menos', 'Son ilusiones'
o 'Quiero ser libre'. Els últims anys
han mantingut una agenda de concerts més o menys estable tot i que
en alguna ocasió s'ha anunciat la
seva gira com la darrera. El mateix
dia, també actuarà Oscar Torres, conegut cantautor rumber mataroní.

Gigatron, al Cirera Rock
L'altre nom d'importància anunciat per Cirera és el de Gigatron. El
grup que es va fer famós durant la
segona meitat dels anys noranta
per un toc humorístic de burla respecte als cànons i l'estètica heavy,
viu una segona època els darrers
anys i actuarà al final del concurs
musical Cirera Rock. | Red
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Assajos per unes Santes de gamma extra

L'últim assaig abans de Les Santes a la plaça Santa Anna

Arxiu

Els Capgrossos fan una crida a la ciutat per enllestir la preparació de la diada del 22
amb aspiracions de repetir torre i 5 de 9
Castells: Redacció

Tenen ganes de tornar a brillar
a casa i volen tenir prou pinya per
intentar-ho. Els Capgrossos encaren els últims assajos abans de
la seva actuació més important
d'aquest any, la de Les Santes. La
colla de la camisa blava assajarà en quatre ocasions en aquesta
última setmana i fan una crida a
tota la seva massa social, així com
als aficionats als castells i tota la
ciutat per tal de poder repetir castells de gamma extra en la diada
del 22 de juliol. Els Capgrossos ja
han descarregat aquest any tant
el 3 de 9 com el 4 de 9 i es plantegen poder pujar un pis tant la
torre com el 5. Precisament amb
el 2 de 9 i el 5 de 9 de l'any passat
els de blau van fer la seva millor
diada de Les Santes i aquest any
es proposen repetir-la.
El cap de colla dels Capgrossos,
Cugat Comas, fa una crida a “aprofitar el plus de mentalitat i ganes
que sempre tenim per Les Santes i
començar-les a viure ja, que es noti
a cada assaig”. El dirigent apunta
que “els castells que puguem fer a
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la Plaça de Santa Anna han de sortir
altre cop del local, del convenciment que la feina prèvia està feta
i està ben feta” i aposta per “tornar a fer com l'any passat, que en
l'última setmana vam enllaçar els
millors assajos de la nostra història”. Els Capgrossos necessiten un
reforç de gent en aquests darrers
assajos i el cap de colla assegura
que “cada persona més a la pinya
no suma, sinó que ens multiplica,
necessitem omplir cada assaig i
amb l'ajuda dels mataronins podem fins i tot superar Les Santes
de l'any passat”.

Castells per Santes i pel futur
Els Capgrossos treballen castells
com el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9
amb folre, la torre de 9 amb folre i manilles, el 5 de 9 amb folre
i el pilar de 7 folrat. La intenció
d'aquests darrers assajos, però,
és que també serveixin per assajar
altres estructures com el 9 de 8, el
pilar de 8 amb folre i manilles i fins
i tot el 3 de 10 amb folre i manilles.
Cal recordar que a banda de Les
Santes, els Capgrossos tenen com
a gran cita del calendari el Concurs

de Castells de Tarragona del primer
diumenge d'octubre.

Assajos especials
Els Capgrossos seran presents
a les festes majors de Premià de
Mar al matí i de Sant Andreu de
Llavaneres a la tarda, després de no
perdre's la cita de La Llàntia. Però
es volen concentrar en cadascun
dels assajos i han programat petits reforços per motivar al màxim
l'assistència a aquests.

Queden 4 assajos

Divendres 13. Assaig
'Porta un antic'.
Dimarts 17. Beguda a
l'acabar.
Dijous 19 + Entrepans i
beguda a l'acabar.
Divendres 20. Assaig a
Plaça de Santa Anna +
concerts de Koers i Dr
Prats.
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Necessites desconnectar dels pro-

Pots ser d'aquelles persones que pre-

Algú pot haver-te donat carabasses.

blemes. Si no pots sortir, crearàs un

fereixen callar, però aquests dies et

Potser no has estat atent als senyals

oasi de pau a casa. És probable que

costarà més mantenir-te en silenci.

que indicaven que no era possible.

optis per tallar certes comunicacions

Si alguna cosa s'havia quedat en el

Amb el teu caràcter inquiet, aviat

que et produeixen angoixa.

tinter, ara és l'hora.

tindràs nous objectius.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Potser decebut amb una persona,

Has hagut d'obrir els ulls a la realitat

Penses en el futur dels teus i és pos-

intentes oblidar l'experiència, tot

i tot i que algunes coses que veus no

sible que prenguis mesures d'estalvi

refugiant-te en els teus i en el que

t'agraden, no les pots canviar. Si tens

per poder cobrir necessitats vitals.

et fa més feliç. Si n'has extret algun

una relació de parella, gaudiràs del

Alguna trobada grupal et distraurà

aprenentatge, millor.

romanticisme.

de les teves cabòries.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Un assumpte professional arriba a un

Els banys nocturns t'aportaran calma

Darrerament pots haver sentit que

final de cicle i perceps una mica amb

i t'ajudaran a dormir. Usa l'element

estàs cansat i et manca l'energia.

el que pots comptar i el que no. Ara ja

aigua per relaxar-te i posar-te en

Si és el cas, serà bo saber com està

penses en vacances o en passar-ho

contacte amb les teves veritables i

la teva salut i el teu ànim. Potser

bé amb els amics.

sensibles aspiracions.

necessites una bona desconnexió.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La parella pot demanar-te més aten-

Possibilitat de col·laborar professio-

Els darrers esdeveniments poden

ció i afecte si passa per un moment

nalment amb un soci o més d'un. Si

haver activat el teu costat més po-

delicat, i tu, amb el teu tarannà re-

darrerament has conegut innovadores

ètic i sensible. És possible que sentis

alista li pots donar un punt de vista

maneres de cuidar la teva salut, ho

alleugeriment escrivint o practicant

pràctic de la situació.

voldràs posar en pràctica.

el teu esbarjo preferit.

www.facebook.com/dhannaastro

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

dhannaastro@hotmail.com
PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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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:
KIKE TERUEL MARTÍNEZ
Paraula invertida:
HOMOLOGADES

Adreça web del banner invertit:
http://transvanrapidtransportes.com

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

Argentona Comunicació

Valoració més que positiva de l'Argillà 2018
Oriol Calvo, director del Museu del Càntir, es fixa com a objectiu futur atraure més
públic especialitzat en l'art com col·leccionistes
Argillà: Mireia Camacho

De nou, un èxit rotund. L'Argillà
d'Argentona del passat cap de setmana, el quart amb aquest nom i
independent de dates de la Festa
Major, va recollir parades diumenge després de tres dies d'afluència
constant i massiva de visitants. El
temps va ser més que benèvol i va
acompanyar en una edició que
Oriol Calvo, de l'organització, valora “molt positivament”.
Calvo destaca que la Fira
Internacional de Ceràmica ja s'ha
consolidat fora de la Festa Major:
“Hem aconseguit una fira amb
resultats i garanties tant per als
venedors com per als assistents”,
assegura.

Més expositors
A la Fira hi ha hagut més expositors
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que als anys anteriors, amb representants de deu països diferents.
Però el convidat estrella ha sigut
Romania. “Tenim un gran desconeixement de la cultura romanesa, per això el públic s'ha sorprès
en veure-la i ha pogut conèixer la
tradició ceràmica de Romania que
forma part del patrimoni cultural
de la UNESCO”, explica Calvo. En
el marc de l'intercanvi cultural
amb aquest país, l'Argillà ha rebut
com a convidats d'honor argilers
romanesos i al cònsol de Romania
a Barcelona.

Programació completa
A les paradetes de la fira se li
han sumat tallers i demostracions perquè tots els visitants poguessin gaudir de l'art del fang.
Els venedors han quedat satisfets, expliquen els responsables

de l'organització, ja que han complert les expectatives que tenien a
l'inici de l'esdeveniment. Aquest
és un barem important ja que és
sinònim que a més d'un esdeveniment ciutadà, la Fira esdevé una
sortida rendible per als diferents
expositors.

Un públic més especialista
Pel que fa a públic, els càlculs de
l'organització parlen d'una afluència molt similar a anys anteriors, que se situaria per sobre de
les 25.000 persones en el conjunt
dels tres dies. Com a nou repte,
però, Argillà Argentona es marca
atraure un públic més abocat en
l'art, més especialitzat. “La prioritat seria que més col·leccionistes
d'art s'animessin a assistir a la fira
i compressin les peces que s'hi exposen”, explica Calvo.
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El Festival Sense Portes
es farà a l'abril i creixerà
L'Ajuntament d'Argentona entra com a organitzadora
del certamen d'arts escèniques
El Festival Sense Portes s'ha consolidat en els darrers anys com una
de les grans apostes culturals d'Argentona. Aquest certamen d'arts
escèniques, però, creixerà encara
més amb l'entrada de l'Ajuntament
com a organitzadora i el canvi de
dates: la pròxima edició del Sense
Portes es farà els dies 27 i 28 d'abril.
Aquests canvis són fruit de l'acord
entre l'Ajuntament d'Argentona i el
Col·lectiu Sense Portes que l'havia
organitzat fins ara. L'Ajuntament,
que ja hi col·laborava, ara redobla
la seva aposta.
Després de sis edicions i del
gran creixement i projecció que
ha aconseguit aquest festival, el
Col·lectiu Sense Portes ha considerat que no pot continuar assumint
en solitari la gestió i complexitat
organitzativa d’aquest esdeveniment que ha esdevingut una gran
plataforma de promoció per al
municipi i de foment de les arts
escèniques de carrer.
Amb la voluntat de garantir
la continuïtat i sostenibilitat del

El Festival Sense Portes
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projecte, l’Ajuntament d’Argentona, amb el suport i complicitat
del Col·lectiu Sense Portes, es farà
càrrec a partir d’ara del Festival
per tal d'impulsar un nou model
organitzatiu que permeti reforçar l’especialització dels diversos
àmbits de treball, l’optimització
dels recursos i avançar en qüestions com la promoció i projecció
d’aquest certamen que suposa una
cita clau en el calendari cultural i
festiu d’Argentona.

Recuperat i consolidat
El Sense Portes es va celebrar per
primera vegada el 2007 i l’any 2013
es va recuperar, garantint la seva
continuïtat en els anys successius.
L’Administració local, a través de
la seva regidoria de Cultura, es
compromet a preservar els trets
d’identitat que han fet créixer
aquest certamen, des de l’entrada lliure i valorant els artistes i les
produccions a través de models de
taquilla inversa i premis atorgats
per jurat i espectadors. | Redacció

Cedida

Conveni de
col·laboració entre
l'Ajuntament i
Argentona Es Mou
El pla té l'objectiu de promocionar i dinamitzar la
vila i compta amb un pressupost de 30.000 euros

La firma del conveni

Cedida

L'Ajuntament d'Argentona i
l'associació de comerços i serveis
del municipi, Argentona Es Mou
(AEM) han signat aquest dimecres
un conveni de col·laboració per
impulsar el pla de dinamització del
centre comercial urbà. El pla estableix diverses activitats, propostes
al carrer i la participació en fires i
altres esdeveniments municipals,
amb l'objectiu de promocionar i
dinamitzar la vila.

30.000 euros
L'Ajuntament d'Argentona –
que compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona– i
Argentona Es Mou, faran una
aportació conjunta per tal de dotar aquest pla de dinamització amb
un pressupost per a l'any 2018 de
prop de 30.000 euros. | Redacció

El pla estableix diverses
activitats, propostes al
carrer i la participació
en fires i altres
esdeveniments
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Imatges

La Fira internacional de ceràmica Argillà Argentona, en imatges
Ajuntament
Argentona
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Martínez no ha formalitzat la
seva anunciada dimissió

bloquejat, ja que fins que no es
faci aquest tràmit no s'activarà el
calendari per poder convocar un
nou ple d'investidura al Consell
Comarcal.

Relleu bloquejat al capdavant del Consell Comarcal
fins que l'antic President no faci el pas

Miquel Àngel Martínez, el dia que va anunciar la seva dimissió

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel
Martínez, encara no ha formalitzat
la seva renúncia al càrrec, després

Daniel Ferrer

que dimecres de la setmana passada anunciés la seva dimissió.
La situació fa que el procés per
rellevar-lo estigui completament

25 ANYS

Dos candidats
A l'espera que es desencalli aquesta
situació, des del PDeCAT sospesen dos possibles candidats per
assumir la presidència de l'ens
comarcal fins a final del mandat.
Martínez va anunciar la seva dimissió –que encara no ha fet efectiva– a petició del partit i després
que transcendís que havia encarregat a un operari de l'Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt, d'on
en alcalde, que fes unes obres a
casa seva. Per fer els treballs, va
utilitzar “una dotzena” de maons
que havia comprat el consistori.

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

CASA EN SIERRA DE YEGUAS

PLANTA BAJA REFORMADA

Ref. 12804 JUNTO AVDA. AMÉRICA: Preciosa y acogedora
planta baja reformada al detalle. Salón comedor, cocina prácticamente nueva. 2 dorm. 1 con arm empotr. Baño completo de 4
piezas. Calefacción y A.A. Garaje particular de 15 m2 con acceso directo a la vivienda. Suelos de gres. Ventanas aluminio gris.
Puertas sapelly. PRÁCTICAMENTE A ESTRENAR.

123.000€

ÁTICO DÚPLEX

Ref. 12626 SÓLO ESTRENADA3 MESES!!: Bonita casa uni-

familiar, 170m2, varias plantas. 130m2+40m2 terrazas. Perfecto
estado. Salón com., chimenea. Cocina nueva. Aseo. Patio a nivel.
3 dor. 2 baños. Estudio sup., solarium. Suelos mármol y parquet.
Carp. aluminio. Aire Acondic. Porche/ Garaje. Zona comunitaria. Se
valorará cambio por propiedad en Mataró o alrededores.

2129.000€

T

T

PISO INDEPENDIENTE

Ref. 12917 JTO. RDA. ALFONSO X/CTRA. MATA: Excelen-

te oportunidad, como una casita!!! Piso independiente, exterior
a 4 vientos impecable. 2 plantas, gran terraza sup. con vistas y
otra terraza a nivel salón con barbacoa. 3 dor+ 2 más en planta
superior. Salón com. 26m2, cocina integrada. Carpintería roble.
Ext. aluminio. Calefacción. Suelos de gres!!!!!

225.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró
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Llavaneres fa una de les seves dues festes per La Minerva

Cedida

Tot a punt per a La Minerva a Llavaneres
La Festa Major s'estendrà del 13 al 16 de juliol amb els actes més clàssics,
activitats per a tota la família i nits joves i intenses a les Llabarraques
Festes: Mireia Camacho

La Festa Major de Llavaneres
d'enguany ve carregada d'activitats de tot tipus, com musicals i
de cultura popular. Les festes començaran el dia 13 amb el tradicional pregó a la plaça de la Vila,
que enguany farà Tona Devesa.
Tot seguit es farà "la sonada

4
La vila s'endinsa
en quatre dies de
programació variada fins
al dilluns, quan els focs i
les havaneres tancaran

d'inici de Festa Major" que serà
interpretada per la banda de La
Minerva 2018 amb els grallers
i Els Batubanyuts d'El Casal de
Llavaneres, alumnes de l'Escola
Municipal de Música i altres músics locals.
El dissabte 14 hi haurà la cercavila a les 17:30 h, en la qual
participaran els gegants i les
colles d'Argentona, El Masnou,
Ripoll, Vidreres i Sant Andreu de
Llavaneres entre altres. Al vespre
es farà la plantada del bestiari a la
plaça de la Vila com a prèvia del
correfoc de Festa Major amb el Ball
de Diables amb grups de diversos
grups de Catalunya.
El diumenge 15 a les 17.30 h la

Atupa serà un dels grups reclam de les Llabarraques
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plaça de la Vila viurà una demostració de la colla castellera dels
Capgrossos de Mataró amb castells de 8. I per posar el punt final,
dilluns 16 la platja de Llavaneres
acollirà les havaneres i el castell
de focs a les 20:30 h.

Activitats per a tota la família
A més a més, la Festa Major de
La Minerva té previstes desenes
d'activitats per a tota la família.
Els nens i nenes podran gaudir de
la Xeringada infantil i la Festa de
l'Escuma, el dissabte 14 a les 12
h a l'Espai Labandària. També hi
haurà el mercat Gas Quiet Market
al Port Balís i campionats de Golf
i escacs.
Nits de Llabarraques
La nit i matinada del divendres 13
serà dels i les joves. El parc de Ca
l'Alfaro acollirà les LlaBarraques,
que començaran a les 22.30 h. Hi
actuaran els grups Atupa, Pirat's
Sound Sistema i els dj Hochi i
Uri Farré. El dissabte 14 el mateix espai acollirà la Nit de Festa
amb l'actuació del grup Hotel
Cochambre i finalment, el diumenge 15 serà el torn de la més
tradicional Orquestra Malavella.
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VOLS VENDRE,
COMPRAR O
LLOGAR? NOSALTRES
T'AJUDEM! TU
VÉS PREPARANT
EL TRASLLAT!

GEMMA FONT
Agente Inmobiliario

HABITATGES EN VENDA I LLOGUER
URBAN. CAN VILARDELL
(MATARÓ)
Estupenda casa adosada
en Mataró! Zona muy

HAVANA
Casa esquinera muy
acogedora y soleada!

1.200€/mes

Piso de 120m2. que
consta de dos plantas.
PB: 3 dorm. dobles, 1 baño
completo, aseo y comedor
con patio de 40m2. 1ª PLANTA: gran estudio con salita de
estar y baño completo.
(C.E.= Tràmit)

1.400€/mes

CENTRO
En exclusiva para nuestros clientes! Magnífica

Z. CIRERA (MATARÓ)
Vivienda en estado
impecable y con zona
comunitaria!

casa exterior y luminosa.

1.500€/mes

200m2 + pati 40m2 + terraza
70m2. Pl.baja: 5 dor., 2 baños,
amplía cocina office, comedor
con chimenea y patio 40m2
Pl. 1ª. 2 dorm. dobles 1 suite +
terraza 70m2. Apta para restaurante. (C.E.= Tràmit)

Piso con 60m2 de superficie.

152.000€

PERAMÀS
Oportunidad para
invertir!

171.000€

Cosnta de: 2 dormitorios (1es
doble)1 baño con bañera, la
cocina americana, dispone de
trastero (C.E.= Tràmit)

ZONA CENTRO
(MATARÓ)
Casa en c/ Sant Isidor!

Piso reformado en excelente zona, cerca de todos
los servicios.
Piso de 70m2 con 3 habita-

ciones y 1 baño. Cocina
amplia que conecta con el
comedor. (C.E.= Tràmit)

tranquila y agradable. 120m2
+ jardin 400m2.Pl. baja, salón
35m2 luminoso, llar de foc,
co-cina office, patio con barbacoa
y baño. Porche. 1a pl: 4 habit. (3
dobles), 2 baños compl. 1 suite
aterraza. (C.E.= Tràmit)

Para terminar a su gusto.

325.000€

80 m2 vivienda. Consta de 3
habitaciones, 1 baño, cocina,
comedor con salida a patio.
Inmejorable situación!

(C.E.= Tràmit)

DISPOSEM DE PISOS, CASES, LOCALS, NAUS,
SOLARS, TERRENYS EN VENDA i LLOGUER i BARS
DE LLOGUER i TRASPÀS A MATARÓ I MARESME.

www.freta.immo
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Maresme

núm. 1829 del 13 al 19 de juliol de 2018

La Prevent Moonrunning rep
més de 400 participants

Arenys de Mar
acollirà l'Open BIC
de vela

Els diners de les inscripcions de la prova llavanerenca
es destinaran a fons solidaris

Amb 200 participants de
més de 15 països diferents

La cursa Prevent Moonrunning
d'aquest any ha rebut més de 400
participants discapacitats i sense
discapacitats a Sant Andreu de
Llavaneres. Un any més, el municipi ha acollit aquest esdeveniment
esportiu que té com a principal
objectiu promoure la pràctica de
l'esport per tots i transmetre que
esport i solidaritat van de la mà.
El 75% dels diners recaptats a
les inscripcions es destinaran al
campus infantil per a nens i nenes amb paràlisis cerebral i el 25%
restant es donarà a l'Associació
Llavaneres Contra el Càncer.

Tres circuits
La Prevent Moonrunning 2018
ha estat formada per tres circuits
adaptats perquè tant els esportistes
amb i sense discapacitat poguessin participar. Els circuits de Trail
15K, Trail 8K i l'Urbà de 5K han
tornat a ser els grans protagonistes d'aquesta edició. També hi ha
hagut un circuit per a nens i nenes

Un moment de la Moonrunning a Ca l'Alfaro

Tot Maresme 3 llavaneres + arenys.indd 2

d'entre 4 i 12 anys, que van poder
participar en recorreguts amb distàncies basades en la seva edat.
La cursa l'organitza la Fundació
Prevent amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Llavaneres i el
suport de la Federació Catalana
d'Esports per a Cecs (FCECS), la
Federació Catalana de Persones
amb Discapacitat Física (FCEDF)
i la Federació Esportiva Catalana
de Paralítics Cerebrals (FECPC).

Més celebracions a Ca l'Afaro
A banda de la cursa, durant tota
la tarda va haver-hi al parc de Ca
l'Afaro exhibicions d'esport adaptat, tallers infantils i un concurs
de dibuix que va acabar amb un
sorteig d'entrades a Port Aventura
per als més afortunats. Voluntaris
de l'Associació Llavaneres contra
el Càncer, ADF, Policia Local, personal de l'Ajuntament i veïns de
la localitat, van contribuir al bon
desenvolupament de les proves.
| Redacció

Cedida

La presentació

Cedida

Arenys de Mar acollirà els campionats de nivell mundial i europeu d'Open BIC que se celebraran aquest estiu a la platja de la
Picòrdia de la localitat. L'Open
BIC és un esdeveniment esportiu
infantil i júnior que espera l'arribada de 200 regatistes de més de
15 països diferents. La competició
mundial se celebrarà des del 30
de juliol al 4 d'agost sota l'organització del Club Nàutic d'Arenys
de Mar (CNAM), i anirà precedit
per l'Eurochallenge Open Bic. El
30 de juliol el mundial arrencarà
amb una desfilada de tots els regatistes per la Riera d'Arenys fins
al Calisay, lloc on tindrà lloc l'acte
inaugural.
Els objectius que vol aconseguir
són promoure els esports de mar i
la navegació entre els infants del
municipi, projectar internacionalment el nom d'Arenys i donar
a conèixer la seva gran oferta cultural, esportiva i gastronòmica.

Coutts, 5 Copes Amèrica
Entre els assistents, hi ha confirmada la presència de Sir Russell
Coutts, or olímpic i 5 vegades guanyador de la Copa Amèrica. | Red.

11/07/2018 16:47

VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

oficines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
HAVANA (Ref. 260659). Planta Baixa
d’obra semi-nova. Consta d’entrada independent, 2 hab. dobles, 1 bany, un gran
menjador amb sortida a balcó de 10m2 i
cuina office independet amb sortida a pati.
Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador

200.000€

T

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis
d’obra nova a ple centre de Mataró. Consta
de 3 dorm. 2 banys, cuina independent. Terrassa de 45m2. Finca amb ascensor y opció
a parquing. Vivenda sobre plànol.

300.000€

T

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es
PERAMAS (Ref. 260523) Vuite pis amb
ascensor de 70m2, consta de 3 hab.
cuina independent, saló menjador, bany
complet i balco exterior. En bon estat e
impresionants vistes

112.100€

T

PERAMAS (Ref. 257288)
257288).
Primer pis amb ascensor de 90m2, consta de 4 habitacions, cuina independent,
amplia galería, bany, saló menjador i
balcó exterior. Reformat.

T

135.000€

OFICINA MOLINS I CIRERA: Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn7@tecnocasa.es
ZONAVELÒDROM (Ref. 260279). Àtic amb terrassa
de 25m2. Vivenda dúplex, amb saló-menjador, balcó, cuina americana, 2 banys complets, hab. doble,
bany suite i terrassa solarium de 25m2, amb vistes a
mar i muntanya. A.C. i acabats de bona qualitat.

149.000€

T

PALAU-ESCORXADOR (Ref. 257004)
257004).
Planta baixa totalment reformada per
estrenar. 60m2 de vivenda i 60m2 de pati,
menjador, 2 amples habitacions, cuina ind
i bany complet.

137.000€

T

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

8438

CASA A REFORMAR. (Ref. 260391). Casa
de 165m2 en dues plantes. A reformar,
molt ben ubicada, garatge per a 4 cotxes i
3 terrasses. Aprop de tots els serveis.

165.000€

T

PRIMER PIS SENSE ASCENSOR.
(Ref. 258717). 68m2, amb balcó. Dos dormitoris, armaris de cuina i portes actualitzades, aprop de tots el serveis.

75.000€

T

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat financera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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www.totmataro.cat/perfils

Perfils

Pol Andiñach,

futbol i periodisme

És el porter del CE Mataró i triomfa en el seu canal de YouTube "El Cuellilargo".

Daniel Ferrer

Mireia Camacho

Va començar a jugar a futbol de ben petit i quan
el seu pare va preguntar-li quina posició li agradava més per estar al camp va dir que volia ser porter.
“Va ser com si ho portés dins, de forma innata i des
d'aleshores no he canviat de posició. Ser porter és
ser l'última esperança quan l'equip no aconsegueix
mantenir la pilota allunyada de la porteria”. Tot just
ara ha renovat amb el Mataró, i afirma sentir-se molt
a gust amb l'equip i el club. “Si tot segueix igual que
fins ara, m'hi podria estar molts anys més”.
Andiñach va estudiar periodisme a la UAB i en
acabar el grau va decidir muntar un mitjà propi
a través de les xarxes amb els seus amics, però el
projecte va finalitzar quan tots van trobant feina en
altres mitjans. No ha sigut fins fa prop de 6 mesos
que Andiñach va decidir tornar al format YouTube.
El seu canal, El Cuellilargo, té un format diferent
del projecte que havia començat amb els seus companys: “Vaig deixar de banda les animacions, crec
és millor si una persona dóna la cara per explicar-te
què passa al món”, diu.
Els seus vídeos intenten alternar notícies nacionals i internacionals i busca explicar els fets que els
grans mitjans passen per alt de manera que tothom
pugui entendre'ls. “Per a les notícies internacionals
contacto a gent que està al terreny perquè m'expliqui
què hi passa, i hi ha hagut casos en què la pròpia

Tot Perfils 1829.indd 1

gent m'ha contactat a mi”.
El jove periodista no descarta que, si el projecte
segueix anant igual de bé, pugui ampliar-lo i collaborar amb més gent. “Després d'haver treballat
en un gran mitjà reconec que és més còmode fer
els vídeos i explicar notícies amb l'enfocament que
vull i de la manera que m'agrada”, diu Andiñach.

El Cuellilargo
El primer que crida l'atenció del seu canal és el
nom: El Cuellilargo. “Buscava un nom fàcil i curt
però que no fos tan grandiloqüent com els dels
mitjans tradicionals. Tot i això, si hagués sabut
que tindria tant d'abast potser hauria posat un
altre nom”.

APunts
Defineix-te: Futbolista, xapes, impuntual
una pel·lícula: Peter Lake, d'Adam Curtis
un llibre: El Petit Príncep
un somni: Que canviïn la gespa del camp del Mataró
un viatge: Creuar Llatinoamèrica de dalt a baix
un repte: Arribar a ser puntual
un referent: Ryszard Kapuscinski, Montserrat Roig

11/07/2018 18:15

T. 937 965 148

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

T PISO GRANDES DIMENSIONES, VISTAS
Ref. 6039
Z. PAÏSOS CATALANS: MAR/MONTAÑA Y PK INCL: 4 hab. 1 suite, 2

258.000€

baños, cocina office, salón 30m2, 2 balcones, calef., ascensor. Com. educida (C.E. EN TRÁMITE).

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
Ref. 4502
Z. CERDANYOLA ALTA:

PISO REFORMADO CON ASCENSOR:
4 hab. 2 dobles, baño con ducha, cocina con
galería anexa, balcón exterior, calefacción.
Comunidad reducida. (C.E. EN TRÁMITE).

T PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PK: 3
Ref. 4504
Z. ROCABLANCA: hab. (antes 4), baño compl., cocina office haya,

T
Ref. 4488
Z. ROCABLANCA:

EXCELENTE VIVIENDA 116M2+40M2 DE GOLFAS: Reformada, tza solar.12m2 + otra 40m2,
salón 25m2, chim., cocina off, galeria, 3 hab.,
2 baños compl. 1 vecino. (C.E. EN TRÁMITE).

T
Ref. 6220
Z. VISTA ALEGRE:

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

5365

T
Ref. 3209
Z. ROCAFONDA:

87.000€

suelos gres, ext. aluminio, balcón exterior. Cerca
via principal, servicios.(C.E. EN TRÁMITE).

158.000€

Ref. 7063
Z. LLÀNTIA:

T ÁTICO DÚPLEX CON ASCENSOR Y TERRAZA
DE 30M2 A NIVEL SALÓN: 4 hab. 1 suite, 2 baños, cocina office, suelos de gres, a.a. y calefac€ ción. Mejor que nuevo.(C.E. EN TRÁMITE).

239.000
Ref. 7064
Z. LLANTIA:

T

310.000€

142.000€

239.000€

350.000€

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
11/7/18 12:00

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

MATARÓ - Peramàs

173.250 €

MATARÓ - Centre

220.500 €

PLANTA BAIXA TOTA REFORMADA PER ENTRAR A VIURE! PIS BEN CONSERVAT A PUNT PER ENTRAR A VIURE!
83m², 3 hab., bany, cuina off., saló, gran finestral. Cuina off, 3 habit., 77m². 3 habit., bany, lavabo, cuina office i saló-menj. Calefacció, terres
terres gres, portes lacades, tanc. alumini. Ascensor!! T151393
de gres, portes fusta, tanc d’alumini , garatge amb traster!! T 151370

MATARÓ - Havana

225.000 €

IMPECABLE ÀTIC DÚPLEX A 5 MINUTS DE LA PLATJA!
75m², 2 habit., 1 bany, cuina americ, saló-menj., balcó, terrassa 20m²! Àtic
dúplex, aire fred i calent, sòls de gres, tanc. alumini. Assolellat!T151448

MATARÓ - Centre

243.915 €

ENCANTADOR PIS LLUMINÓS I MOLT AMPLI!!

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Via Europa

315.000 €

EXCEL·LENT PIS AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

112m²,4hab.,2banys,cuinaoff.,saló-menj.,aa/cc,terratcomun.Portesfus- Pis 104 m², 3 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, calefacció, sòls
ta,finestreslacad.,tanc.alumini,sòlsgres,airecond.,calefacció!!!T151444 de marbre, tancaments alumini, etc. Bonica terrassa 20m² !! T151440
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al

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

MATARÓ - Cerdanyola

650 €

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

MATARÓ - Centre

660 €

PLANTA BAIXA AMB BONICA TERRASSA DE 30M2!!

PIS TIPUS LOFT TOTALMENT REFORMAT!
Pl.Baixa 50m², 2 habit, 1 bany complet, cuina americ, calef., fusteria 80m², 1 habit, 1 bany, cuina office oberta al saló-menjador, tanc.
d’alumini, terrassa 30m2 a nivell de saló, molt lluminós !!! T 105801 d’alumini, sòls gres, portes de fusta etc. Molt assolellat!!! T110304

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Pla d’en Boet

850 €

MATARÓ - Centre

750 €

PRECIÓS PIS TOTALMENT MOBLAT!!
2n pis sense ascensor. 85m², 3 habit., bany, cuina office, saló-menj.,
safareig, balcó, gres, calefacció, traster. Molt lluminós!! T 110620

MATARÓ - Centre

875 €

PIS IDEAL PARELLES MOLT BEN COMUNICADA!
ÀTIC DÚPLEX AMB EXCEPCIONAL TERRASSA DE 50M2!
90m², 4 hab, 1 bany, 1 lavabo, cuina office, saló-menj., balcó, par- 85m², 2 habit+estudi, 2 banys, cuina off, saló-menj., balcó, calequet, calef, portes fusta, tanc.alumini. Vistes mar!!! T 101303
facció, parquet, portes fusta tanc. alumin. Tssa 50m²!!! T 101492
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Music, food
& drinks

Nits

30
JUNY

d’Emocions

Amadeu
Casas

2018

Quartet

BLUES

14

21

JULIOL

JULIOL

07

JULIOL

Aire
FLAMENC
& JAZZ ÈTNIC

28

04

JULIOL

AGOST

Tori
Sparks

Alma de
Boquerón

Idea
Música

The
Ramblers

rock & blues

Rumba catalana

rock català

soul, jazz & r&b

11

18

AGOST

Scarlets
soul & r&b

AGOST

Sweet
Marta

& Blues
Shakers

blues

25

01
SET

AGOST

Port Vell
havaneres
& rom cremat

Los
Pasantes
pop & rock

Reserves 937 539 347 · aforament limi tat
PLAÇA CAN NOLLA,1 · VILASSAR DE DALT

