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La zona comercial està en estat de degradació i al 

50 per cent de la seva capacitat, en espera d'inversions
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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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I RELLOTGES

Fiabilitat amb  

total garantia

Abans de vendre el seu or, visiti’ns,  

SUPEREM QUALSEVOL OFERTA!

MATARÓ - C. Barcelona, 3 - Tel. 93 796 40 11  

Sin título-2   1 13/2/18   13:03



¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

venda, fem GRATUÏTAMENT tots 
els TRÀMITS NOTARIALS per 
registrar-ho tot a nom seu.

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

215.000€

PISO + PARKING
Ref. 12901 SEMI CENTRE - JTO. C/BIADA: 
Ocasión! Impecable, 108m2 + pl. aparc. Exterior. 
3 dor. amplios. Salón com. 24m2, balcón 13 m2 
soleado. Cocina galería 10m2, 2 baños. Parquet. 
Calefac. Aire Acondic. Parking incluido.

T

189.000€

CASA PARA REFORMAR
Ref. 12923 JTO. PL. CUBA: Perfectamente ubicada. Casita en 2 plantas con 
tza superior, máxima tranquilidad. 140m2 + terraza 40m2. Necesita reformas. 
5 habit. (4 dobl). Sala de estar luminosa. Cocina buenas posibilidades. 2 baños. 
Ocasión por sus cualidades a precio de un piso.

T

69.950€

OCASIÓN DEL MERCADO
Ref. 12869 CERDANYOLA: Piso 1/2 altura 
perfecto estado. Calle tranquila, 3 dorm. 2 am-
plios. Salón comedor luminoso. Cocina óptimo 
estado, galería. Baño con ducha. Suelos gres. 
Vent. aluminio. Carpintería madera barnizada.

T

137.950€

OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. MATA: 95m2, alto, as-
censor y buena imagen. Bien distribuido. 4 dor. 
Salón comedor amplio. Balcón. Cocina perfecto 
estado. Baño compl. + aseo. Suelos gres. Carp. 
ext. aluminio. Armarios emp.. Calefacción!

T

127.500€

ZONA AGRADABLE
Ref. 12924 MOLINS: Perfectamente ubicado, de las zonas más tranquilas de 
Mataró. Piso 80m2 altura media y pequeña comunidad. Impecable. 3 habitac. 
(2 dobles). Salón comedor amplio. 2 balcones. Cocina original mobiliario fór-
mica. Galería. Baño reformado. Puertas de roble. Suelos de gres.

E

225.000€

OCASIÓN POR CUALIDADES
Ref. 12921 JUNTO RONDAS: Entorno agradable y tranquilo. Bonita casa en 1 
planta y acceso por 2 calles. 130m2, sin pasillos. 3 habit. (2 dobles). Sala estar 
+ salón, patio 40m2. Cocina óptimo estado. Baño compl. + aseo. Calefacción. 
Armarios emp. Cuarto lavandería y trastero. Garaje desde la calle posterior.

T

1P SU CASA.indd   2 28/08/2018   18:22
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

2P MARESMED 1820.indd   2 7/5/18   15:19



Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

2P MARESMED 1820.indd   3 7/5/18   15:19
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Problemes de convivència a 
l'entorn de la Plaça Joan XXIII

 ciutat
Detenció de dos jihadistes que 
operaven per radicalitzar joves

 reportatge
Repassem el millor i el pitjor 
de Les Santes 2018

 esport
Estiu profitós a nivell 
internacional a l'aigua

 cultura
Cirera remata la seva festa amb 
Gigatron i Los Chichos

 perfi l
Alberto Fernández,
la família de Cirera
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Aleix Merino, el nen que va 
fer "somriure" Mataró 

L’ENQUESTA

Quina nota poses a Les 
Santes 2018?

25,9% Insufi cient
24,7 % Notable
18,5 % Bé
16 % Sufi cient
14,8 % Excel·lent

FESTA DE CIRERA

LA PREGUNTA

Ja tens decidit a qui 
votaràs a les properes 
municipals?

INCIVISME AL CARRER

APLAUDIT:  Un any més, el barri 

ha estat capaç d'arrodonir un pro-

grama ambiciós i complet, el més 

potent. Els seus partíceps en diuen 

la "germana petita de Les Santes".

CASTIGAT: Els problemes detectats 
de convivència arran de l'ús poc 
cívic de la nova Plaça Joan XXIII ha 
estat un dels temes de l'estiu més 
comentats a Rocafonda.

VOTA L'ENQUESTA A:

Societat: Redacció

 L'Aleix Merino, el nen de Mataró afectat per una malaltia rara 
neurodegenerativa, el Tay Sachs, va morir el passat 5 d'agost 
amb només sis anys. Va ser diagnosticat a fi nals de 2015, acabats 
de fer els quatre anys, però des dels sis mesos de vida els seus 
pares ja buscaven una explicació al desenvolupament anormal 
del seu fi ll. Va parar de créixer, no era capaç de caminar sol, el 
seu nivell cognitiu era molt baix i també tenia difi cultats per em-
passar menjar sòlid, entre d'altres.

Quan el seu cas es va fer públic, 
la ciutat de Mataró va respondre 
amb una onada de solidaritat, ve-
hiculada a través de la campanya 
'Un somriure per a l'Aleix', que 
només en les tres edicions (2016, 

2017 i 2018) d'una festa anual dedicada al nen ha recollit prop 
de 49.000 euros per a la investigació de la malaltia.

El Tay Sachs és una patologia neurodegenerativa causada per 
l'absència d'un enzim del cervell que serveix per eliminar els re-
sidus tòxics de les neurones. Es tracta d'una malaltia molt mino-
ritària i es calcula que al món només hi ha 300 casos com el de 
l'Aleix, una desena a l'estat espanyol.

“Avui al cel hi brillarà un estel nou. Tot un heroi, un lluitador in-
cansable”, va publicar el seu entorn a través de les xarxes socials.

L'Aleix Merino va 
ser escollit pels 

mataronins com a 
'Mataroní de 

l'Any 2016'

Davant de tot
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24H

LOW
COST

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

Pagament en efectiu i targeta bancària

MATARONINES I CAMPIONES DEL MÓN
Marta Bach i Roser Tarragó guanyen la medalla d’or en els Mundials de Barcelona
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 Foto antiga Les portades

A mig camí de la Cisa

 La fotografi a antiga d'aquesta set-
mana ens remet a 1966 quan un 
grup d'amics i amigues de Mataró 
s'hi va encaminar i, en el punt re-
tratat, reposaven a mig camí. La 
instantània és del fons Estatuet i hi 
veiem Mariví, Pera, Marina, Claus, 
Immaculada, Estatuet, Sànchez, 
Romero i Barbena. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 El Santuari de la Cisa, a Premià 
de Dalt, de sempre ha estat un es-
pai molt freqüentat per gent de 
tota la comarca, sigui com a racó 
amb una vista privilegiada i un 
entorn natural per disfrutar, sigui 
per motius religiosos o fi ns i tot 
com a punt de trobada, enllà de 
carretera de Sant Pere.

Foto antiga 1832.indd   1 29/08/2018   11:56
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Daniel Ferrer

El Port, mig buit i en decadència   
El pla estratègic preveu deixar en mans d'un únic operador l'explotació de la zona 
comercial i el cost per posar-la al dia és d'uns 4 milions

Societat: Redacció - ACN

 La zona comercial de Port de 
Mataró porta anys en decadèn-
cia. L'abandonament de locals i la 
manca d'estratègia per definir-hi 
usos atractius s'arrossega des de 

principis de la dècada. Actualment 
hi ha 59 locals dels quals 30 estan 
tancats i les concessions ja cadu-
cades dels que encara estan actius 
s'han renovat ara provisionalment, 
podent arribar fins a 2021 mentre 
es decideix quin ha de ser el futur 

del port d'una ciutat en ple auge 
turístic. El Consorci que formen 
Ajuntament i Generalitat estudia 
posar en mans d'un únic operador 
l'explotació de la zona comercial 
i que, a més, es faci càrrec d'una 
inversió de 4 milions per posar 

Les explicacions

Fomento de 
Construcciones i 
Contratas assegura que 
es tracta d'un cas aïllat 
i en culpa el treballador 
responsable del torn

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Daniel Ferrer

 
 

 
L'alcalde de la ciutat confia que a partir de finals de 2018 hi 
pugui haver un "calendari acotat en el temps" per posar fi al 
cercle viciós en el que sembla instaurat el port. El nou horitzó 
que fixa el pla estratègic arriba fins al 2030 i la darrera revisió 
del document, de fa menys d'un any, preveu un impuls de l'ac-
tivitat comercial fixant "criteris de qualitat".

El Port, mig buit i en decadència   

l'espai al dia des del punt de vis-
ta urbanístic, però encara no s'ha 
trobat qui se'n pugui fer càrrec.

Decisió aquest any
L'alcalde de Mataró, David Bote, 
ha explicat a l'ACN que aquesta 
podria ser una bona aposta, però 
no l'única, i es posa de termini la fi 
d'aquest 2018 per decidir quin serà 
el model de gestió futur: “Quan els 
centres comercials poden actu-
ar conjuntament aconsegueixen 
més atracció, però han de sortir 
els números i no descartem altres 
models de gestió”.

A mitjà o llarg termini
Bote reconeix que en les condi-
cions actuals la revitalització de 
l'espai es podrà fer “a mitjà i llarg 
termini”, però aspira a que quan 
això sigui una realitat, el port es 
converteixi en un atractiu impor-
tant pel territori i funcioni com a 
locomotora comercial del conjunt 
de la ciutat: “Hi ha d'haver una 
barreja d'usos amb serveis per als 
amarradors i una oferta comer-
cial atractiva”. Sobre el paper, el 
que dibuixa el pla estratègic del 
Consorci del Port és “revitalitzar” 
la instal·lació, sobretot en la ves-
sant nàutica i comercial, per con-
vertir-lo en un “port de referència 
a la costa de Barcelona”. Aquest 
objectiu està sobre la taula des de 
fa alguns anys, amb un pla aprovat 
el 2009, que s'ha anat renovant per 
manca de concrecions.

Horitzó 2030

Daniel Ferrer

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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La meitat del que podria ser 
Amb l'actual situació de la meitat de locals buits, la zona comercial del Port deixa de 
donar feina a més de 100 persones i de facturar prop de 3 milions anuals

Societat: Redacció - ACN

 El Port, a mig gas, també fun-
ciona econòmicament a la meitat 
de les seves possibilitats. Segons 

dades de 2017, la zona comercial 
dona feina actualment a un cen-
tenar de persones i la facturació 
anual global és de 2,8 milions. 
Aquestes xifres s'associen a una 

superfície de 3.250 metres qua-
drats, que representen un 52% de 
la superfície disponible. 

Amb l'espai actual a ple rendi-
ment es calcula que s'arribaria als 

L'estat actual de la zona comercial del Port Daniel Ferrer 

Ciutat
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210 llocs de treball i una facturació 
total de 5,7 milions. 

Locals buits i espai decadent
L'espai comercial del port es di-
videix en dos nivells, un a peu 
d'embarcacions i un altre d'ele-
vat que transcorre a continuació 
del passeig marítim. En aquest 
segon espai la majoria de negocis 
que donen a la zona de vianants 
estan oberts, però a la part de dar-
rere n'hi ha molts de buits i en mal 
estat. En total, d'una vintena de 
locals, dotze tenen activitat i vuit 
estan tancats. La situació del ni-
vell inferior de la zona comercial 
és encara pitjor i més decadent 

Hi ha tancats 22 dels 39 locals 
existents i la imatge de decadèn-
cia està molt més accentuada. Els 
locals buits estan del tot abando-
nats i en alguna sala d'oci nocturn 
encara s'hi pot veure el precinte 
policial que anys enrere va servir 
per clausurar-lo. 

Sense continuïtat comercial
Aquesta situació trenca tota pos-
sibilitat de que hi hagi una conti-
nuïtat comercial que afavoreixi el 
passeig. En alguns casos, fi ns i tot, 
ja està previst que s'enderroquin 
alguns dels mòduls comercials 

L'actual escenari provoca que, tot i l'auge turístic que viu Mataró 
en els darrers anys o la presència d'un hotel amb alts índex 
d'ocupació dins el recinte portuari, la zona comercial estigui 
pràcticament deserta en ple mes d'agost. Els pocs vianants 
que hi ha són els que venen i van de l'hotel o dels restaurants 
que encara funcionen.

Actiu desaprofitat en temps 
d'auge turístic

que hi ha al mig de la plaça del 
port, una actuació que el Consorci 
avançarà en els pròxims mesos per 
tal de “millorar la imatge” del port, 

segons ha reconegut l'alcalde. Un 
propòsit imprescindible si es vol 
treure rèdit d'un equipament que 
se segueix qualifi cant d'estratègic. 

Daniel Ferrer

núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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Societat: Redacció - ACN

 Veïns de Rocafonda i Ajuntament 
coincideixen en assegurar que la 
convivència al barri s'estava dete-
riorant per moments aquest estiu, 
amb molt soroll a les places fi ns 
a altes hores de la nit i una preo-
cupant presència de menors sols 
amb conductes incíviques. És per 
això que s'ha posat un marxa una 
prova pilot amb mediadors que 
vetllen per garantir drets i deures 
a l'espai públic fi ns a la mitjanit. 
En una segona fase es vol fer un 
treball directe amb les famílies on 
es detecti que les actituds imprò-
pies no reverteixin.

El centre neuràlgic del barri és 
des d'aquest estiu la plaça Joan 
XXIII, un espai que ha estat to-
talment remodelat aquest 2018 i 
que ofereix actualment un espai 
agradable perquè la canalla l'ha-
gi convertit ja en el seu principal 
lloc d'esbarjo, des que cau el sol i 
fi ns a altes hores de la matinada.

Aquesta situació provoca un 
problema per al descans dels ve-
ïns, especialment per a les prop 
de 150 famílies que viuen sobre 
la plaça. En la majoria dels casos 

Un projecte amb mediadors afronta la solució als sorolls a la nit i a la presència de 
menors sols fins a altes hores de la matinada

són pisos humils de classe obrera 
i sense aire condicionat. Els veïns 
dormen amb les fi nestres obertes 
i el soroll que puja de la plaça els 
fa impossible el descans.

L'AV demana solucions
La presidenta de l'associació de 
veïns de Rocafonda, Maria Majó, 
es mostra contundent i demana 
accions “coercitives” amb les fa-
mílies dels nens que juguen sols 
al carrer fi ns a la mitjanit perquè 
“torni” la convivència al barri. A 
més, es queixa que sovint quan els 
menors són reprovats per algun veí 
aquests responen malament: “Hi 
ha molta mala educació”.

Majó assegura que no es respec-
ta cap de les "petites normes" que 
hi ha a la plaça, com la prohibició 

Es deteriora la convivència a Rocafonda

Mediadors a la plaça de Joan XXIII, que concentra moltes de les queixes ACN

de jugar a pilota i demana també 
que des de l'administració es pu-
gui educar en el lleure uns joves 
que per una qüestió de desigual-
tat social “no tenen accés a casals 
d'estiu” ni la tradició de fer activi-
tats en família.

La queixa l'avalen els responsa-
bles municipals que hi ha sobre el 
terreny i que ja treballen per buscar 
solucions. Aquest estiu, per primer 
com, l'equip de mediadors existent 
al barri amplia el seu horari i es 
cobreix un torn nocturn entre les 
vuit del vespre i la mitjanit. Una 
de les principals preocupacions 
és també la presència de menors 
sols al carrer, sense l'acompanya-
ment de cap familiar major d'edat. 
En una fase següent es treballarà 
amb les famílies d'aquests menors.

Arxiu 
Si l'experiència acaba de manera exitosa, l'Ajuntament podria 
replicar-la a altres barris demogràficament i urbanísticament 
similars, com a Cerdanyola, segons ha detallat la regidora de 
Ciutadania i Convivència, Marisa Merchán. "L'espai públic ha 
de ser un lloc de convivència amb les diferents idiosincràsies 
de cadascú", assegura.

Cerdanyola, el següent

Ciutat núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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HOSPITAL DE MATARÓ
Carretera Cirera 230 planta -1, lletra H
08304 Mataró
Tel. 937575596

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

Tractaments 
complexos amb 

sedació
i anestèsia

general
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Diumenge 

26 

d'agost

19 h //
Plaça de Santa Anna 
(Mataró) //

SANT RAMON,
VOL DIR SERENATA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

7a edició Festival Tast de Jazz
Del 30 d'agost a l'1 de setembre 
/ Pati del Cafè Nou (Muralla de la 
Presó, 2. Mataró).
Copes, tastets i bona música. 
Divendres 31 d’agost / 21h: 
Guillermo Calliero S.A.P (south 
american project). Preu: 6€.
Dissabte 1 setembre / 21h: Ray 
Gelato & The Enforcers. Preu: 9€.

Cicle de Música 'Can Caralt 
obert per vacances'
Divendres 31 agost / 22h / Jardins 
del Museu Can Caralt (Sant Andreu 
de Llavaneres)
Concert a càrrec de 'Marc Ferrer 
Trio', blues i jazz.

Cantada groga d'havaneres
Divendres 31 agost / 22h / Plaça 
de les Palmeres (Arenys de Mar)
Havaneres i rom cremat, amb el 
grup La Vella Lola. Organitza: ANC.

Cicle Nits d'emocions
Dissabte 1 setembre / 23h / Sorli 
Emocions (Vilassar de Dalt) / 
Reserva taula: 937.537.184.
Concert de versions de clàssics 
de Pop & Rock a càrrec del grup 
'Los Pasantes'.

Capvespres als Jardinets: 'The 
White Chameleon'
Dijous 6 setembre / 20.30h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació del nou disc 
'Asymmetric Man' del grup mata-
roní de rock progressiu.

Poesia i música a la fresca
Dijous 6 setembre / 22h / Exterior 
Biblioteca Can Milans (c. Església, 
6. Caldes d'Estrac)
Recital 'Iñaki C. Nazabal i Ian Sala. 
Dos veus, un únic somni'.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 31 d'agost / 17.30h: El 
conte de la rotllana: 'Com amagar 
un lleó de l'àvia' de Helen Stephens.
Dimecres 5 setembre / 17.30h: Art 
Time 'Andy Warhol', conte i taller 
d'activitats plàstiques.
Dijous 6 setembre / 17.30h: Els 
dijous a la biblio... en anglès: 'The 
sheep who hatched an egg' by 
Gemma Merino.

Guia cultural

Ni tan sols les obres al car-
rer de Sant Ramon poden 

frenar una de les serenates més 
antigues del calendari festiu lo-
cal. Si cal, alguns dels actes ocu-
paran part del carrer Pascual 
Madoz.  Des de dimecres i fi ns 
aquest diumenge no faltaran a 
la cita tots els clàssics del pro-
grama, de la cercavila de ge-
gants al sopar, el pregó, 
les havaneres, el ball, 
la xocolatada o la fi ra. 
Una festa pels que 
hi viuen i per tota la 
gent coneguda. 
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Cinema a la fresca: 'Coco'
Divendres 31 agost / 21h / Centre 
parroquial (c. Sant Josep, 13. 
Vilassar de Mar)
Cinema a la fresca amb la projec-
ció de la pel·lícula animada 'Coco', 
inspirada a la festa mexicana del 
Dia dels Morts.

'Una imatge, un instant, un 
record!'
Diumenge 2 setembre / 12h / 
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, al voltant de l'ex-
posició "Palau mira Picasso". A 
partir de 5 anys.

Empedrat de contes: 'Paraules 
Llamineres'
Dimarts 4 setembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Hora del conte especial amb 
l'espectacle a càrrec de Gisela 
Llimona.

Empedrat de Contes en anglès
Dimecres 5 setembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) 
Narració del conte en anglès 
'Gina Ginger & Charlie Chives. 
The perfect pet' a càrrec de Get 
in English.

XERRADES I LLIBRES /

Club de Lectura
Dilluns 3 setembre / 18.30h / 
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
Tertúlia literària "Les Botigues 
de color canyella; El sanatori de 
la clepsidra" de Bruno Schulz. 
Moderada per Toni Sala.

'Llegir per parlar'
Dijous 6 setembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia moderada per Maite 
Lafontana sobre 'La neu era bru-
ta', de George Simenon.

POESIA /

Poetes sota la lluna: 'El carrer 
que em du a casa'
Divendres 31 agost / 21.30h / Can 
Vallerià (Premià de Dalt) / Gratuït
Música i poesia del Maresme. Jorge 
Sarraute (piano), Jordi Torrens (guitar-
ra), Jaume Catà (percussió) i veus de 
Carol Brunet, Teresa Meca i Ferran Planell.

FAMILIAR /

'Una imatge, un instant, un 
record!'
Diumenge 2 setembre / 12h / 
Can Serra. Museu de Mataró 
(El Carreró, 17, Mataró)
Activitat familiar, al voltant de 
l'exposició "Palau mira Picasso". 
A partir de 5 anys.

núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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XERRADA /

'Regeneració democràtica i 
Primàries'
Dimecres 5 setembre / 19.30h / 
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) 
Proposta candidatures muni-
cipals unitàries i republicanes. 
Organitza: Primàries Catalunya.

Mal Pas (concentració al Torrent de 
la Pólvora). 11h Jocs d’aigua i gran 
porcada. 12.30h Xeringada. 14h 
Potaje rociero. 17.30h, 'Demostra 
el que vals' infantil. 19h Entrega de 
premis infantils. 20h Nit de rumbes. 
21.30h Actuació de Los Chichos. 
23h Castell de focs d’artifi ci.

Serenata del Carrer Sant 
Ramon 2018
Divendres 31: 18h des de la pl. Josep 
Moragues, Cercavila Gegantera. 
21h, Sopar Veïnal. 22h, Pregó 
de Festa amb Francesc Teixidó. 
Seguidament, Cantada d'Havane-
res amb 'Vol de Gavines' del Casal 
de Gent Gran del Parc. 
Dissabte 1: 8.30h, Despertar 
Sorollós, amb els timbalers dels 
gegants del carrer. 9h pl. Forn del 
Vidre, 1r torneig de petanca. 11h, 
20è Concurs de Dibuix. 17.30h, 
passejada amb motosidecar. 18h, 
Festa infantil i gran xocolatada. 
22h, Sopar de Germanor. 24h, Gran 
Ball de Festa Major. Diumenge 2: 
10h Església Hospital Sant Jaume 
i Santa Magdalena, missa de Sant 
Ramon. 18h, Gran fi  de festa amb 
jocs tradicionals.

Pausa't Fest
Parc Can Rivière (Pg. Mare de Deu 
de Montserrat, 45. Sant Andreu 
de Llavaneres)
Dissabte 1 setembre / De 19 a 23h: 
Obertura del festival i tast de músi-
ca en viu.  Dies 8 i 9 setembre / De 
13 a 24h: Vermuts creatius amb la 
fusió de música, art i gastronomia.

Festa Major Caldes d'Estrac
Del 25 d'agost a l'11 de setembre.
Divendres 31: 22h Pèrgola Can 
Muntanyà, Gran espectacle de festa 
major "The Black Blues Brothers" 
(preu: 15€). Dissabte 1: De 8 a 21h 
Platja dels 3 Micos, Campionat volei 
platja amateur Svatour 2018. 10h , 
1r Torneig d'handbol base de festa 
major. De 16 a 21h Poliesportiu de 
Caldes d'Estrac, 1er Torneig d'hand-
bol festa major. 19h Pèrgola Parc 
Joan Maragall, masterclass de 
Zumba. Diumenge 2: De 8 a 21h 
Platja dels 3 Micos, Campionat volei 
platja amateur Svatour 2018. 10h, 
Torneig de petanca de festa ma-
jor Sènior. 11h Platja del Varador, 
Gimkana infantil solidària. 17h 
Parc Joan Maragall, 2a Cursa de 
Cambrers de Caldes d’estrac. 22h 
Parc Joan Maragall, Cantada d’ha-
vaneres 'Pescadors de l'Escala' + 
rom cremat. Dijous 6: 22h davant 
Biblioteca Can Milans, Nit de poesia 
i música. Divendres 7: 18h, Cerca-
Brindis amb ZebrASS -marchimg 
band- cercavila popular per a pe-
tits, joves i grans. 20h plaça de 
la Vila, pregó, brindis i Traka de 
festa major. 21h La Riera, Sopar 
Popular. 24h, Ball i Festa amb La 
Loca Histeria + Dj Almax Brothers.

Fira d'Artesania
Diumenge 2 setembre / De 10 
a 15h / Part baixa de la Riera 
(Arenys de Mar)
Fira-mercat amb venda de pro-
ductes artesanals, fets a mà, de 
tot tipus.

VARIS /

Marxa popular nocturna
Dissabte 1 setembre / 22h / 
Sortida: Parc de Ca l'Alfaro (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Recorregut aproximat de 7,5 Km. 
Cal fer inscripció prèvia al formu-
lari del web www.ajllavaneres.cat.

13ª Trobada d'intercanvi de 
plaques de cava
Diumenge 2 setembre / De 9 a 
13.30h / C.C.Calisay (Riera Pare 
Fita, 31. Arenys de Mar)
Intercanvi plaques de cava de col-
leccionistes d'arreu de Catalunya.

FESTES I FIRES //

Festa popular de Cirera 2018
Divendres 31 d’agost: 20h, XXI 
Campionat de dòmino. 20.30h, 
XXVIII Torneig d’escacs. 21h, Cirera 
Rock XXVII, concurs de música jove 
de Cirera. 21.30h, Nit d’havaneres. 
A mitjanit, concert de Música Jove. 
Dissabte 1 setembre: 9h, XXII 
Torneig de petanca festa de 
Cirera. 9h Pl Antonio Machado, 
XII Trobada de plaques de cava. 
10.30h, Gimcana infantil. 12h Cursa 
i gimcana infantil de bicicletes i pa-
tinets. 17.30h Concurs de disfresses. 
18.30h Espectacle infantil. 19.30h 
Master class i exhibició de Wing 
Chun Kung Fu. 21h Danza a tu Aire 
Show, ballada popular de lindy-hop. 
22.30h Cocodrilo Club amb Albert 
Malla DJ. Diumenge 2 de setembre: 
7h, XXIV Marxa a peu a la Font del 

TALLER /

Tastets Culturals al Mercat: 
Ioga per a tota la família
Dissabte 1 setembre / 11h / Mercat 
de la Plaça Gran (Mataró)
Tallers de Postures de Ioga i 
Tècniques de respiració per a 
tothom, a càrrec de Shunia Yoga 
Mataró. Organitza: UBM.

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

Visita guiada a Can Caralt
Divendres 31 agost / 20h / Museu-
Arxiu de Llavaneres. Can Caralt 
(Ctra. de Sant Vicenç, 14. Sant 
Andreu de Llavaneres)
Visita guiada al Museu i a la 
pinacoteca.

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 1 setembre / 19h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys, s/n. Mataró) 
Visita guiada a les restes d’una 
vil·la romana de la ciutat d’Iluro.

La Casa Coll i Regàs
Cada div. i dis. 18 a 20h, dij. 12 a 
14h / Casa Coll i Regàs. Fundació 
Iluro (C. Argentona, 55. Mataró) 
/ Preu: 6€. Reserva: 682156765 i 
visites@casacolliregas.cat.
Visites guiades a l'obra de l'arqui-
tecte Puig i Cadafalch. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

Festa Major de Dosrius '18
Divendres 31 agost: 11h pl. de la 
República, Jocs Infantils. Tot se-
guit, Cercavila de percussió. 12h pl. 
Can Torres, Holi Party. Tot seguit, 
Ruixada. 17.30h pl. de la República, 
Gimcana Esclat!!! 19.30h pl. del 
Comú, concert Ivan Durban. 19h, 
6a Sortida amb bicicleta. 22.15h, 
presentació dels Diables de Dosrius. 
22.30h, Correfoc. 24h Parc Can 
Torres, Nit de Festa. Dissabte 1: 10h 
pl. de la República, 12a Bicicletada. 
Tot seguit, xindriada i melonada. 
11.30h c. Barcelona, Tobogan aquà-
tic. 14h Parc Can Torres, 1a Paella 
Popular. 17h, plantada i cercavila 
de Gegants. 21.30h Parc Can Torres, 
concert Festa Major. 23h, Gran Ball 
de Festa Major. 24h Can Batlle, Nit 
Jove. Diumenge 2: 11h Ermita Sant 
Llop, Missa, benedicció i venda de 
panets. 12h, Ballada de Sardanes. Tot 
seguit, Vermut de Festa Major. De 
17 a 20h c. Salvador Dalí, Infl ables 
infantils. 18.30h, Xocolatada infantil. 
20.30h pl. del Comú, Sopar a la fres-
ca. 21.30h, Havaneres amb 'Barca 
Mitjana'. Tot seguit, Traca fi nal.   

VISITA GUIADA /

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró 
- Argentona
Dissabte 1 setembre / 10h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró / Preu: 
10,14€. / +65 anys i de 8 a 16: 7,61€.
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.

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

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

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    
Guanyabens, 23-25 
> 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 núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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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 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, 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€).

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, dime-
cres de 16 a 18h.

 CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 20 de se-
tembre, sortida al Cap de Creus 
visitant Roses i Cadaqués (preu 
41€). Sortida del 3 al 6 d'octubre  
a Sant Carles de la Ràpida (Preu 
199€). • Ball dimecres 16,30h a 
la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coi-
xí. Coral. Informàtica. Artesania. 
Grup Musical. 

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.

www.totmataro.cat/gentgran 

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 (di-
lluns 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. 

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’en-
treteniment, dijous. • Ball, dissabte. 
• Coral • Excursions mensuals. • 
Català, Informàtica, Manualitats, 
Sudokus.

Gent gran

Gent Gran 1832.indd   2 29/08/2018   13:46
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Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Balls: Ball, cada diumenge i fes-
tius a les 17h. Sopar ball, segon dis-
sabte del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, manualitats, punt de creu, 
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica 
rítmica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
claqué, caminades i caminades 
suaus. Coral.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Activitats: Tai-Txi (dill-dmc 10-
11h). 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, pe-
núltim dissabte de mes.

Casal de gent gran de l'Hava-
na Camí Ral, 163. Mataró. Telf: 
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dmt i dij), 
tai-txi (dill i dmc), gimnàstica pas-
siva (dill i dmc), petanca (dill, dmc 
i div), memòria (dill), pintura i di-
buix (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).

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/gentgran

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

DESCUENTO 
ADICIONAL EN

TODOS LOS
TRATAMIENTOS-10%

490€IMPLANTE
DENTAL

Gent gran

Gent Gran 1832.indd   3 29/08/2018   13:46



'Seny i Rauxa a Les Santes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 20 de setembre. 
L'exposició col·lectiva arriba a la 5a 
edició amb una setantena d’obres.

Jaume Arenas i Clavell
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 14 d'octubre.
Amb motiu del centenari del pintor 
mataroní: 'Colors d'aigua' + 'Les 
Santes al mar'.

Can Serra Història de la 
Ciutat. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Exposicions 
permanents. 
• 'Iluro, ciutat romana'. 
• 'Mataró, ciutat mediterrània'.
Fins al 9 de setembre:
• 'Palau mira Picasso': Mostra de 
fotografi es i documents.

'Íntim Santes'
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Fins al 16 de setembre.
Exposició fotogràfi ca de Les 
Santes, d'Anna Aluart.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 28 d'octubre. 
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'Puig i Cadafalch vist per 
Ramon Manent'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Fins al 15 de setembre.
Exposició del fotògraf mataroní, 
especialitzat en art i arquitectura.

'Ceràmiques'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 

Argentona) / Fins al 9 de setembre.
Obres del reconegut artista valen-
cià, Enric Mestre.

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

'Posem fi l 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 fi nals del XIX a mitjan segle XX.

'Pregon desig: Miquel Barceló 
a Josep Palau i Fabre'
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 9 de 
setembre:
Artista mallorquí Miquel Barceló.

'La festa major en evolució: de 
Cabrera de Mataró a Cabrera 
de Mar'
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar) l Fins al 27 
de setembre.
Programes ofi cials des de 1945.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

 EXPOSICIÓ /

'Persones i carrer[a]s'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: dimecres 
5 de setembre a les 19h. 
Exposició per recordar el Mataró del 
s. XX a través d'imatges recollides 
per 3 generacions d’una mateixa 
família de fotògrafs, els Carreras.
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 Mataró i Cehegín, Cehegín i 
Mataró. Les dues localitats cele-
bren aquest any que fa un quart de 
segle van voler segellar la seva rela-
ció amb un agermanament de mu-
nicipis que posés en valor la unió 
entre dues localitats separades 
per més de 600 quilòmetres però 
unides per una història en comú. 
Aquest cap de setmana, l'Alcalde 
mataroní David Bote i el president 

Més de 1.400 mataronins provenen d'aquesta localitat, 
que convida a l'Alcalde a les seves festes patronals

de l'Associació Cultural Murciana 
Virgen de las Maravillas Domingo 
de la Ossa seran a Cehegín, en les 
seves festes, en un nou acte de re-
coneixement mutu que inclourà 
la inauguració d'un nou monòlit 
que simbolitza la germanor en-
tre les dues ciutats. Cal fer cons-
tar que més de 1.400 mataronins 
tenen origen a la petita localitat 
propera a Lorca.

Un quart de segle agermanats 
amb Cehegín

Cehegín se situa al nord-est de 
Múrcia i consta de més de 15.000 
habitants. Les seves principals 
activitats econòmiques són l'ex-
tracció de marbre, l'albercoc i la 
fl or de viver.

El lligam familiar
El lligam amb el municipi de 
Cehegín té un signifi cat especial 
per a Mataró si tenim en comp-
te que Mataró té 1.402 habitants 
nascuts a Cehegín i que als anys 
60 van emigrar a Mataró. Fruit 
d'aquesta relació, Cehegín té 
una avinguda dedicada a Mataró 
i Mataró té una plaça amb el nom 
de Cehegín, al barri de Cerdanyola. 
L'agermanament entre ambdu-
es ciutats es va portar a terme a 
Cehegín el mes de setembre de 
l'any 1993 dins els actes de celebra-
ció de les festes locals, i a Mataró 
el mes de maig de 1994. Els inter-
canvis que s'han portat a terme 
amb Cehegín són principalment 
de caràcter esportiu, musical i te-
atral. | Red.

CiutatCiutat núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
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, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c. Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256                   937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c. Alemanya, 6 937 573 421
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65 936 767 683

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

núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018

Curs 2018-2019

El fet que iniciem un nou curs o 
un curs nou -sigui una cosa o una 
altra- tenim un curs per a viure el 
dia a dia. A més, el context social 
és molt complex i delicat. Cal que 
cada persona pugui tenir el seu 
pensament propi elaborat. Hi ha 
moltíssimes interferències, moltes 
estratègies. Molta manipulació. 
Cal anar a les fonts que inspirin 
confiança i a més, donin una in-
formació objectiva. Però sense 
oblidar mai que ens trobem en 
una societat plural, diversa i que 
intenta ser democràtica. Cosa no 
sempre fàcil. Una autèntica de-
mocràcia és formada per ciuta-
dans que pensen, no súbdits que 
obeeixen. Un senyal que demostra 
que no és democràtica, és quan hi 
entra –com a moneda normal de 
canvi- l'insult, la desqualificació, la 
mentida i no diguem la calúmnia, 
el perjuri. A més, i això és gruixut, 
quan es prohibeix l'expressió lliure 
per llei. El respecte cap a l'altra i el 
raonament exposat serenament, 
i acceptant les diferències, s'han 
de resoldre dialogant, haurien de 
ser les monedes del nostre taran-
nà quotidià.

Un pensament fort que s'impo-
sa, però amagant-se, és el neoli-
beralisme. El neoliberalisme no 
presenta únicament un programa 
econòmic –que s'ha de discutir- 
sinó un PROJECTE HUMANITARI. 
El seu punt de partença és que tot 
ésser humà és egoista i tot ho fa 
només per egoisme. I aleshores ve 
la competitivitat, l'orgull, la llei del 
més fort. I una persona val si té. El 
fet de TENIR és la base i no SER.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics Sèniors

Democràcia consensuada

Existeix un creixent desig de voler 
avançar cap a una democràcia par-
ticipativa, en lloc de l'actual demo-
cràcia parlamentària represen tativa. 
Suposa el gran repte, de replantejar 
el paper de la democràcia en el segle 
XXI, que no pot estar basada en el vot 
majoritari d'una societat de súbdits 
alienats, sota la influència negativa 
de les grans corporacions.

La història ens demostra que el 
progrés social es produeix per l'im-
puls de minories, gràcies a l'empeny 
d'individus en rebel·lió oberta contra 
el conformisme de societats adotze-
nades. Aquesta constatació històri-
ca, posa de relleu la importància de 
l'existència de minories, que sempre 
cal respectar i si més no, ser tingudes 
en compte.

La transformació digital, també 
serveix per posar en evidència, la 
necessitat de funcionar amb orga-
nitzacions en xarxa, formades per 
grups d'afinitat que defensin inte-
ressos pluridisciplinaris, que facin 
possible tractar amb certa profunditat 
de pensament, les diferents qüesti-
ons socials que afecten una societat 
organitzada i autogestionada.

Aquestes reflexions, suposen la 
clara defensa d'una democràcia con-
sensuada, en la que les grans decisi-
ons no siguin el resultat d'una simple 
votació majoritària, aconseguida en 
una sola votació, sinó l'acord assolit 
després d'amplis debats, en els que 
els coneixements aportats pels grups, 
que més han aprofundit el contingut 
de la votació, puguin ser tinguts en 
compte. Una democràcia consen-
suada suposa una clara aposta per 
aconseguir acords democràtics mit-
jançant una cultura del discurs crític.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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major de Mataró que, per segon 
any consecutiu, havia posat en 
marxa una campanya de preven-
ció contra les agressions sexistes, 
el 'No és No'. La mateixa 'Nit Boja' 
el consistori va atendre als punts 
informatius més d'un miler de 
persones –664 dones i 418 homes.

Condemna de l'Ajuntament
L’Ajuntament de Mataró va fer una 
condemna pública de l’agressió se-
xual.  El comunicat que rebutja així 
mateix qualsevol altre tipus de vio-
lència sexual, es va fer arribar a tots 
els grups municipals (PSC, CiU, 
ERC-MES-AM, C’s, VOLEMataró, 
PP, CUP, PxC, ICV-EUiA-E i les dues 
regidores no adscrites), que s’hi 
van sumar unànimement. | Red.

 Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir un menor d’edat per una pos-
sible agressió sexual durant la Nit 
Boja de Les Santes, el 25 de juliol a 
la matinada. Aquest és el cas més 
greu d’agressions sexistes durant 
la Festa Major i els fets haurien 
passat en un punt allunyat de l’epi-
centre de la festa, a les proximitats 
de l’Estació. 

La víctima també és menor 
d'edat i va denunciar els fets poc 
després. Els Mossos investiguen el 
cas i el detingut ha estat posat a 
disposició de la Fiscalia de Menors 
de Barcelona.

Punts d'atenció
Aquest seria el cas més greu que 
s'hauria donat durant la festa 

La víctima també és menor i els fets van passar en les 
proximitats de l'Estació, lluny dels actes festius

Detenen un menor per una 
agressió sexual per Les Santes

 La Marea Pensionista torna al 
carrer i vol seguir mobilitzada. El 
moviment unitari en defensa dels 
drets de les persones jubilades, 
que és transversal a tot l’Estat, se-
cunda en l'àmbit local la convo-
catòria de noves mobilitzacions i 
convoca a una concentració el 6 
de setembre davant l’Ajuntament 
de Mataró, al punt de les sis de la 
tarda. Expliquen, els membres de 
la Marea Pensionista de Mataró, 
que la recuperació d’una part del 
poder adquisitiu de les pensions 
públiques es deu “única i exclusiva-
ment a les massives mobilitzacions 
d’indignació i protesta dels pen-
sionistes” i és per això que apos-
ten per renovar aquesta pressió 
popular per prosseguir amb els 
objectius del moviment.

La Marea es mostra satisfeta 
d’haver donat “consciència a una 
majoria de ciutadans de la neces-
sitat d’unir-se en defensa dels seus 
drets, aconseguir el poder adqui-
sitiu perdut i recuperar l’orgull 
de ser persona” i ara advoca per 
“acabar la feina ja que quan una 
tasca no s’acaba, el contrari agafa 
forces i ataca amb més força”. La 
Marea Pensionista adverteix que 
la lluita dels pensionistes “és una 
lluita de classes, clarament".  | Red.

Concentració el dia 6 
davant de l'Ajuntament

La Marea pensionista 
es torna a mobilitzar 
al setembre

L'agressió sexual va ser de nit en les proximitats de l'Estació

Mobilització de pensionistes  Arxiu 

 Arxiu 

25

Els fets van passar la 
matinada del 25 al 26 de 
juliol, en paral·lel a la Nit 
Boja de Les Santes

27

Tots els regidors de 
l'Ajuntament van 
subscriure un escrit de 
condemna

Ciutat núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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Medi Ambient: Redacció

 Durant bona part de l'estiu a 
Mataró no s'ha parlat d'altra cosa. 
Des de l'aparició retratada d'una 
gran tortuga babaua  a la platja de 
Sant Simó, el seguiment de l'es-
pectacular posta d'ous que va fer 
es va convertir en el gran tema, el 
que en xarxes socials s'anomena 
un 'trending topic'. El 9 d'agost 
es va obrir el niu, permetent que 
emergissin les últimes 15 cries i ar-
rodonint fi ns a 98 els naixements 
de les tortugues caretes a Mataró. 
Les diferents nits que es van suc-
ceir des del primer naixement van 
ser viscudes amb gran expectació 
per desenes de curiosos.

Les 58 tortugues nascudes de 
forma natural eren guiades fi ns 
a mar després de passar per 
observació. 

Les tortugues nascudes formen 
part de la posta de 173 ous que una 
tortuga careta va fer el 15 de juny 
passat. A la platja en van néixer 58 
(25 la primera nit, 14 la segona i 
19 la tercera), tot dins la primera 
setmana d'agost. El 10 d'agost es 
va fer l'obertura fi nal del niu. A 
part, es van dur al CRAM 40 ous 

58 van néixer de forma natural, 15 es van recuperar amb l’obertura del niu 
i 25 van descloure a les incubadores del CRAM 

inicialment inviables a causa de 
la seva posició massa propera a 
la superfície, dels quals 28 van re-
sultar ser fèrtils i, d’aquests, n'han 
nascut i sobreviscut 25 tortugues 
en incubadores. Per tant, el total 
d’exemplars nascuts d’aquesta 
posta ascendeix a 98. 

Posta de gran importància
La de Mataró representa una de les 
postes de tortuga careta o babaua 
més abundants de la Mediterrània 
occidental i és un cas molt valuós 
des del punt de vista científi c, de 
conservació i també d’educació 
ambiental. Dels 173 ous que va 

La posta de Sant Simó acaba amb el naixement 
de 98 petites tortugues 

Algunes de les petites tortugues nascudes a Mataró Marga Cruz

posar la tortuga, 133 es van deixar a 
la platja. Les proves i exploracions 
que s’han fet als exemplars nas-
cuts indiquen que totes les cries 
estaven en bones condicions, fet 
que és valorat molt positivament 
per l’equip tècnic i científi c que 
va fer el seguiment.

Malgrat que en l’èxit de conser-
vació de l’espècie el rol principal 
i prioritari és la conservació dels 
exemplars adults, el nou feno-
men d’episodis de nidifi cació de 
l’espècie a Catalunya requereix 
d’una atenció igualment rigorosa 
en tractar-se d’espècies legalment 
protegides i amenaçades.

Expectació al tancat del niu en una de les nits de naixements Marga Cruz

Ciutat núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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Previsions 
optimistes per 
la verema
Begudes: Redacció

  La verema d'aquest 2018 es preveu, de 
manera general i a totes les denominaci-
ons d'origen catalanes, més quantiosa pel 
que fa a producció i amb un endarreri-
ment d'entre una i dues setmanes respec-
te a la de l'any passat. Aquest fet suposa 
un retorn al temps normal de verema 
dels últims anys, és a dir, mitjans-fi nals 
d'agost o començaments de setembre, 
si bé de resultes de les onades de calor 
durant l'agost en algunes DO s'ha tor-
nat a avançar, segons indiquen des del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. Excepcionalment, 
pot ser que no tinguin una recuperació 
igual les vinyes que han patit una sequera 
severa en els darrers anys.

Alella, la DO de la comarca
En el cas d'Alella, el Consell Regulador 
de la Denominació d'Origen preveu una 
pujada de la producció a confi rmar fi ns 
a les dates pròximes al temps de collir, al 
voltant d'un 10% respecte a la campanya 
passada. Les varietats més primerenques 
ja fa dues setmanes que s'han començat a 
veremar i la de les varietats com la pansa 
blanca o la garnatxa, cap a començaments 
de setembre si continua el temps de calor 
i no hi ha pluja. 

El míldiu ha afectat algunes varietats, 
però sense un impacte greu, i s'espera 
que sigui una bona anyada.  

Aquest any

A la DO Alella preveuen una pu-

jada de la producció a confi rmar 

fi ns a les dates pròximes al temps 

de collir, entorn d'un 10 per cent 

respecte a la campanya passada

taulataulaA taulataulataulataula
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El món de les receptes a internet és infi nit i se'n troben de 
tots gustos i colors. Però pel que fa a les escrites en català 
hi ha una sèrie de webs de referència que, per quantitat, 
presenten els índexs més complets. Entre aquestes destaca 
receptes.cat, un portal ja històric que acumula milers de 
referències i on receptes classifi cades per ingredients, per 
tipus, per ocasions senyalades o estacions de l'any. És una 
web cooperativa on tothom que s'hi registri pot publicar-hi 
les seves receptes. Una wikipedia de la cuina catalana. 

La web

RECEPTES.CAT

Ingredients

• 1 culleradeta de te verd en pols.

• 1 culleradeta de melassa d’arròs.

• 100g de nabius blaus congelats.

• ½  plàtan tallat.

• 250 ml de beguda d’arròs.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

SMOOTHIE ANTIOXIDANT

Aquesta setmana… Smoothie antioxidant, amb te 
verd, nabius i plàtan. Aporta antioxidants, flavo-
noides i minerals al teu organisme amb aquesta 
recepta del nutricionista Gabor Smit.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

15
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El Concurs d'Instagram del #totataula 
no para de créixer en participació setma-
na rere setmana i torna de les vacances 
d'estiu amb encara més ganes de veure 
quins plats compartiu utilitzant l'etique-
ta per tal de guanyar encara més premis 
gastronòmics.

Cal recordar que per aspirar a en-
dur-se un dels premis és imprescin-
dible de ser seguidor del Tot Mataró. 
Igualment, els guanyadors de la setmana 
vinent es donaran a conèixer a través de 
www.totmataro.cat/totataula el dia abans 
de la publicació a la revista. Sort, bon 
profi t i #totataula!

thais1988

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Por fi n un restaurante peruano en Mataró"

lvienrose

guanya
el premi de
CA LA CECI

"Crepes rellenos de queso, manzana 
y aguacate"

CONCURS

#totataula

AA taula

Tot a taula 3,4 Instagram 1.indd   2 29/08/2018   15:33



the.idea.drawer

guanya
el premi de
espinaler

"Desayuno inglés"

viajardecine

guanya
el premi de
fogons

"Quien dice que un plato de verduras no 
puede ser bonito?"

pdemaya52

guanya
el premi de
mueta

"Pastel de salmón"

diazmiquel

guanya
el premi de
origens

"Macedònia yin yan"

Tot a taula 3,4 Instagram 1.indd   3 29/08/2018   15:33



pasionfood12

guanya
el premi de
sweet dreams

"Dia internacional del cheesecacke"

murosa56

guanya
el premi de
seis sentidos

"Pastís de mousse de xocolata"

Opta a premis als establiments 
coŀ laboradors:

Aquesta setmana hi tornem...                                 amb 10 premis més!  

themistresscoffee

guanya
el premi de
el quiosc

"Menta que hoy vamos a pasar calor"

CONCURS

#totataula

AA taula

Tot a taula 5,6 Instagram 2.indd   2 29/08/2018   15:34



Aquesta setmana hi tornem...                                 amb 10 premis més!  

totsitotataula

guanya
el premi de
TAO BEACH

"Trinxat de la Cerdanya"

margablanch

guanya
el premi de
tasta tu

"Suc natural de préssecs i cireres"

s3rgicomas81

guanya
el premi de
the open pizza

"Cireres & xocolata"

cuinetes_amb_tu

guanya
el premi de
tubau xarcuters

"Pastís del dinar de Les Santes 2018"

Tot a taula 5,6 Instagram 2.indd   3 29/08/2018   15:35



núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

L'amanida 
Reflexions sobre el plat estiuenc per excel·lència, 
en una perspectiva de divulgació gastronòmica

Si sou servits: Francesc Murgadas- AMIC

 Diuen els cànons de l’alta cuina tradicional, que 
per fer una bona amanida es necessiten quatre 
persones diferents. Un generós perquè les fulles 
d’enciam o els brots tendres amb què la prepa-
rem estiguin ben oliats, sense arribar a nedar en 
suc d’oliva. Un prudent per què hi fi qui la sal amb 
moderació i no converteixi l’amanida en un home-
natge a la salmorra. Un gasiu perquè no dilapidi 
el vinagre convertint el conjunt d’herbes en una 
rèplica dels cogombrins conservats o les tàperes. 
I un boig perquè, un cop han actuat els altres tres, 
remeni el conjunt per donar-li la uniformitat de 
textura i sabor requerides.

Sense voler esmenar la plana als grans mestres de 
la cuina aristocràtica, jo em permetria afegir-hi uns 
altres quatre personatges més. En primer lloc, un 
curiós que doni a la nostra amanida una persona-
litat diferenciada triant les espècies i complements 
que hi casin millor. La gent ja no accepta la prepa-
ració bàsica i acompanyadora de les nostres àvies, 

d’enciam i tomàquet amanits. Les amanides han 
de ser, per elles mateixes, un plat. Tenir sabor i per-
sonalitat pròpia. D’aquí que també es necessiti un 
artista. Algú que disposi els ingredients de forma 
estètica en el plat en comptes d’abocar-los en un 
bol per amanir-los i remenar-los. 

I com que la cuina ha ampliat el ventall d’ingredi-
ents d’aquest entrant, caldrà també un planifi cador 
que eviti que els brots tendres es carregin d’humi-
tat a la bossa o capsa on són oferts, o que no deixi 
que les pastanagues es panseixin a la nevera. Algú 
que sàpiga disposar dels ingredients en el moment 
just. Per tant, necessitarem un darrer personatge. 
Un cuiner hàbil i ràpid que ho prepari en un mo-
ment. L’equilibri de tot plegat és massa inestable i 
requereix unes mans que no dubtin o improvisin.

Torno als clàssics de la cuina aristocràtica. Si aquells 
deien que la prova de foc del bon cuiner era fer una 
truita i un rostit, avui, tot sembla indicar que la pro-
va del cotó dels cocs estaria en una aparentment 
simple amanida. El plat estiuenc per excel·lència.

AA taula

Tot a taula 7 amanida.indd   2 29/08/2018   15:36
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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Medalles europees i mundials en waterpolo i natació artística, 
i resultats destcats en natació de llarga distància 
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núm. 1537
Del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

ESTIU PROFITÓS A L'AIGUA 
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el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Judit Morera
Gijón (hoquei patins)

Opinió Agenda

Staff

Josep Gomà
Redactor "Tot Esport"

Ha passat un altre estiu i s'han 
acabat les merescudes vacances i 
toca posar-se a la feina. I la nostra 
és la d'informar del què passa a 
l'esport de la nostra ciutat. I és que 
les vacances no han estat com-
pletes per a tothom. Com podreu 
llegir fullejant aquest número del 
"Tot Esport" l'estiu ha estat ben 
aprofitat per molts dels esportistes 
mataronins d'elit, que han compe-
tit en campionats internacionals, 
absoluts i juvenils, i que han acon-
seguit un bon grapat de medalles i 
de magnífiques posicions.

Com ja ve sent habitual les noies 
són les que més activitat han tingut 
i gairebé sempre complint amb 
les expectatives. Primer de tot, el 
mateix dia de Les Santes van ser 
Marta Bach i Helena Lloret les que 
van penjar-se el bronze europeu 
absolut, i després Berta Ferreras va 
guanyar-ne tres ella sola en els eu-
ropeus de natació artística. També 
dins l'aigua en Lluc Bertran va fer-
se amb la plata mundial juvenil de 
waterpolo.  

Però també l'Amaranta Fernàndez, 
la Raquel Gonzàlez, en Guillem 
Pujol i l'Eduardo Calle han ratllat a 
bon nivell internacional. 

Ara l'activitat ja passa a cen-
trar-se en els esports d'equips, on 
ens espera una temporada que 
pot donar moltes alegries al nostre 
esport. Els primers a començar, 
com sempre, seran els del futbol, 
amb el CE Mataró buscant l'as-
cens a 1a Catalana amb el primer 
equip, i amb el juvenil situat a Lliga 
Nacional. També s'obre la porta 
per a una competida lliga de 3a 
Catalana, amb sis equips locals. 
Més endavant tindrem, el Quadis 
i La Sirena, els dos equips de wa-
terpolo del Centre Natació Mataró, 
lluitant al màxim nivell. Els dos de 
l'hoquei intentant tornar a l'OK 
Lliga. Els de l'handbol ben conso-
lidats a categoria estatal i intentant 
millorar la seva posició. 

I espectacular serà el bàsquet, 
amb derbi mataroní a la Lliga EBA 
masculina, i amb el Boet jugant 
a Lliga Femenina-2, i tornant el 

Estiu profitós i temporada il·lusionant 
Després de les medalles individuals arriba el torn dels equips

El Personatge

CASA
FUTBOL Lliga Nacional juvenil
CE MATARÓ - LLAGOSTERA
Dissabte 1 | 16:30 h | Municipal Centenari

FUTBOL 3a Catalana
UD MATARONESA - VILASSAR B
Dissabte 1 | 17 h | Camí del Mig
PLA D'EN BOET - FUND. MONTGAT
Dissabte 1 | 17 h | Mpal. Pla d'en Boet
UD CIRERA - SANTVICENTÍ
Diumenge 2 | 12 h | Municipal de Cirera
AD LA LLÀNTIA - UD MOLINOS
Diumenge 2 | 12:15 h | Mpal. La LLàntia 

 FORA
FUTBOL 2a Catalana
BESÓS BV - CE MATARÓ 
Dissabte 1 | 18 h | Mpal. Trinitat Vella

FUTBOL 3a Catalana
ARENYS M. - CERDANYOLA AELL
Diumenge 2 | 12 h | Municipal Arenys Mar

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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el Esporttot

bàsquet femení de Mataró al se-
gon nivell estatal. I tennis taula, 
rugby, hockey, voleibol... Està clar 
que és una temporada il·lusionant. 
Només falta que els aficionats a 
l'esport de la nostra ciutat, que n'hi 
ha molts, donin suport als equips.
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Bach i Lloret amb la medalla de bronze. | CEDIDA CNM - JOSEP ARNAU (ATELIER PHOTO)

Marta Bach i Helena Lloret es pengen el bronze 
europeu a Barcelona

Lluc Bertran plata al Mundial 
juvenil de waterpolo

Èxit de la waterpolistes de La 
Sirena CN Mataró a l'Euro-
peu de waterpolo disputat a 
Barcelona

Una vegada més la selecció espa-
nyola femenina de waterpolo va 
pujar a un podi, i d'aquesta manera 
Marta Bach i Helena Lloret, les dues 
jugadores de La Sirena CNM, el dia 
de Les Santes, es van poder penjar 

conjuntament una altra medalla 
d'alt nivell. Després del recent or 
als Jocs del Mediterrani, i de la 
medalla de plata dels Mundials de 
Budapest de l'any passat, ara s'han 
fet amb el bronze del Campionat 
d'Europa disputat a Barcelona. 
Marta Bach a més té al seu palma-
rès la plata olímpica 2012, l'or al 
Mundial 2013 i l'or europeu 2014.

En el darrer “Tot Esport” abans 
de vacances "havíem deixat" l'equip 
de Miki Oca a la semifi nal. En ella 
van perdre per 9-11 davant una 
Grècia molt potent, que va sen-
tenciar el matx en el segon quart 
amb un parcial de 0-4. Miki Oca 
va confi ar sobretot en el bloc sa-
badellenc i Marta Bach només va 
jugar 12 minuts i Helena Lloret 10. 

En el matx pel bronze Espanya 
va fer tota una exhibició defensiva 
i ofensiva per superar clarament 
Hongria per 6-12. Aquesta vegada 
el 1-5 va ser favorable i va encar-
rilar molt bé el partit. Marta Bach 
només va jugar 6 minuts però va 
anotar un gol, al tram fi nal, i Helena 
Lloret va jugar 8 minuts i es va 
quedar sense marcar.

Holanda, amb l'exjugadora de 
La Sirena CNM Debby Willemsz 
com a portera suplent, va acon-
seguir el títol superant Grècia per 
6-4 a la fi nal.

Lluc Bertran, el jugador del Quadis 
CN Mataró, va obtenir el passat 19 
d’agost la seva segona medalla a 
nivell internacional. Després de 
la plata europea de l’any passat 
aquest cop va ser la plata al Mundial 
disputat a Hongria, en un campi-
onat on el mataroní va ser puntal 

de la selecció, va marcar 22 gols i 
va ser el MVP de diversos partits.

En la primera fase l’equip espa-
nyol va resoldre els seus partits 
amb tres contundents victòries 
sobre Canadà (19-2), Aràbia Saudita 
(4-27) i Colòmbia (7-22) i una sola 
derrota davant la potent Sèrbia per 

un mínim 8-9. En els vuitens de fi nal 
Espanya va guanyat amb claredat 
a Brasil per 7-14, i a quarts de fi nal 
van superar la potent Croàcia per 
8-10. En la semifi nal la selecció 
espanyola va derrotar l'amfi trio-
na Hongria per 11-12, en un partit 
en el qual el jugador mataroní va 
ser clau anotant 5 gols de 7 xuts i 
sent el màxim golejador del partit, 
i a més recuperant una pilota en 
el darrer atac hongarès evitant el 
possible empat.

En la fi nal Espanya va caure davant 
Grècia per 8-9. L'equip grec, que a 
la semi s'havia desfet de Sèrbia, va 
anar pràcticament sempre per da-
vant. La selecció espanyola, amb un 
estel·lar Bernat Sanahuja (6 gols i 
MVP de la fi nal) es va posar a un 
gol a falta de cinc minuts per al fi -
nal, però la defensa hel·lena es va 
mostrar infranquejable. 

Bertran puntal de la selecció estatal juvenil de waterpolo. | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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Marina Zablith, de la piscina a la banqueta de La Sirena CN Mataró. | D.FERRER I CEDIDA

Marina Zablith serà la nova entrenadora de La Sirena 
CN Mataró

La “Sirena” que ha fet més gols diu adéu al waterpolo

Canvis també a la secció de 
natació on Joan Giralt serà el 
director tècnic i entrenador 
de l'equip de piscina

El passat dijous 26 de juliol es va 
celebrar una roda de premsa a les 
instal·lacions del complex Joan 
Serra del Centre Natació Mataró 
on el club, a través del seu president 
Joan Gros i el seu director esportiu 
Joan Masriera, va comunicar algu-
nes novetats importants pel que fa 
tant a la secció de waterpolo, com 
a la de natació. Una de les més 
esperades era saber qui supliria a 
Florin Bonca com entrenador del 
primer equip femení de La Sirena 

CNM, i es va fer ofi cial que se'n farà 
càrrec Marina Zablith, que durant 
les dues darreres temporades ha 
estat jugadora de l'equip. 

La brasilera Marina Zablith pas-
sarà a exercir com entrenadora 
de La Sirena CNM. Té 31 anys i és 
llicenciada en Educació Física, i 
ja havia fet d'entrenadora tant al 
Brasil com a Itàlia. I també n'ha 
fet aquí a Mataró amb els equips 
aleví A i infantil B, sempre a total 
satisfacció de la direcció esportiva 
de l'entitat. Continuarà comptant 
amb Pau Cardenal d'ajudant.

La plantilla, va explicar Beto 
Fernàndez, el director tècnic de 

waterpolo del Centre, es renova 
de forma molt notable. Deixen 
l'equip, a part de la Marina, Debby 
Willemsz, Liana Dance, Ema Carevic, 
Clàudia Abad i Ciara Gibson. L'Alba 
Bonamusa marxa becada als Estats 
Units i continuarà tenint fi txa pel 
cas que pugui col·laborar en algu-
nes fases del campionat. 

Els nous fi txatges, de gran poten-
cial segons va dir Beto Fernàndez, 
són dues internacionals estatuni-
denques (la portera Gabby Stone i 
la boia Brigitta Games) i dues inter-
nacionals franceses (la polivalent 
Audrey Daule i una gran defensora 
de boia com Lea Bachelier.

La mataronina Ciara Gibson, una de les protagonistes dels dos 
títols de La Sirena de fa dues temporades, nascuda el 3 de de-
sembre de l’any 1992, amb només 25 anys, ha decidit deixar la 
pràctica activa del waterpolo d’alt nivell. 

La Ciara, possiblement ha passat una mica més desaperce-
buda a nivell mediàtic perquè han estat Roser Tarragó i Marta 
Bach, les que s’han pogut emportar el llorer de “Millor Esportista 
de Mataró” diverses vegades, gràcies als seus títols i medalles 
amb la selecció. Però ha estat tot un referent dins un equip que 
ha arribat a l’elit continental.

És una jugadora formada al planter del Centre, i ja va assolir èxits 
destacats amb els equips de base, sobretot el títol estatal juvenil 
aconseguit aquí a Mataró l’any 2009, en un campionat en el qual 
va ser la màxima golejadora. A part va sumar tres podis estatals 
més en aquesta categoria. Després ha jugat 10 temporades en el 
primer equip, una quantitat que només supera la capitana Marta 

el Esporttot WATERPOLO
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Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

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

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.

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58
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NOVEDAD!
Revestimento
rectificado
pasta blanca
1ª calidad
30x90cm

9,83€/m2

Por sólo

NOVEDAD!

/m2/m2/m2/m2/m2

GANT WHITE

GANT GREY

GANT SAND
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8,18€/m2

Por sólo

NOVEDAD!

NOVEDAD!
Porcelánico
rectificado
1ª calidad
30x60cm

Pavimento
1ª calidad
45x45cm

4,92€/m2

Por sólo

MOD. VALENCIA WHITE
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Bach, que ja hi porta 12 temporades.
La Ciara Gibson va debutar la 

temporada 2006-07, i només va 
deixar l’equip durant dues tem-
porades (2010-11 i 2011-12) quan va 
jugar a Anglaterra per participar 
amb Gran Bretanya en els Jocs 
Olímpics de Londres. En acabar 
els Jocs va tornar a Mataró i ha 
viscut les temporades més memo-
rables de La Sirena, amb els títols 
de Copa de la Reina i de la Copa 
LEN i la participació a la Final Four 
de l’Eurolliga, on ha estat sempre 
un puntal amb els seus gols.

Analitzant dades hem de dir que 
Ciara Gibson ara mateix és la mà-
xima golejadora de la història de 
l’equip femení del Centre Natació 
Mataró. Comptabilitzant els gols 
en Divisió d’Honor (487), altres 
competicions estatals (43), compe-
ticions europees (85) i fases fi nals 
de la Copa Catalunya (29), arriba 
als 644 gols. Ben a prop d’ella està 
Roser Tarragó, amb menys tempo-
rades completes en l’equip, i que 
de moment sembla que inicia una 
aventura en terres australianes. A 
la “Ru” li hem comptabilitzat 622 
gols, dels quals 517 en Divisió d’Ho-
nor, la temporada 2011-12 va ser la 
màxima golejadora amb 115 gols.

La temporada 2009-10, quan 
l’equip encara estava patrocinat 
per “El Tot Mataró”, la Ciara va 
arribar als 100 gols amb 67 en lli-
ga, 8 en Copa i 25 en competicions 
europees. Hem de dir també que la 
Ciara Gibson s’ha situat cinc vega-
des en el TOP-10 de les golejadores 
de la lliga estatal, sent la 6a les 
temporades 2008-09 i 2009-10, 
la 9a la temporada 2013-14 i la 10a 
les temporades 2014-15 i 2016-17, 
temporada en la qual va marcar 
en tots els partits de lliga, inclòs 
el “play-off. 

Està clar que plega tot un re-
ferent de l’equip de La Sirena CN 
Mataró i de ben segur que serà 
complicat substituir una esquer-
rana com ella.

Amaranta Fernàndez obté el 5è 
lloc en l'Europeu de Vòlei Platja

Edu Calle obté el cinquè lloc a 
l'Europeu juvenil d'handbol

A fi nals de juliol es va disputar a 
Utrecht (Holanda) el Campionat 
d'Europa de vòlei platja i allà hi 
va ser la mataronina Amaranta 
Fernàndez, que formant parella 
amb la malaguenya Ángela Lobato 
va obtenir un sensacional 5è lloc. 

A la fase de grups van superar 
les austríaques Schutzenhofer/ 

El jugador mataroní del FC 
Barcelona juvenil va ser una 
peça fonamental de la selec-
ció espanyola

El mataroní Eduardo Calle es va 
fer amb el cinquè lloc al campi-
onat d'Europa sub-18 d'hanbdol 
disputat a Croàcia. El  jugador del 
FC Barcelona va acabar amb 30 
gols com el màxim golejador de 

Plesiutschung per 2-0  i a les suïs-
ses Calouri/Gerson per 2-1 i van caure 
davant les també suïsses Betschart/
Hüberli, que acabarien sent les se-
gones classifi cades, per 0-2.

En les rondes eliminatòries van 
superar les franceses Jupiter/
Chamereau per 2-0 en 1/16 de fi nal, 
i després a les alemanyes Bherens/
Ittinger per 2-0 en vuitens de fi nal. 

En l'eliminatòria de quarts de 
fi nal es van trobar amb una du-
ríssima parella, que a més juga-
va a casa, les holandeses Keizer/
Meppeling, que les van derrotar 
per 0-2. Aquesta parella acaba-
ria fent-se amb la medalla d'or i 
la parella Amaranta Fernàndez / 
Ángela Lobato, va acabar amb el 
5è lloc del campionat.

la selecció espanyola en aquest 
campionat.

La selecció espanyola havia supe-
rat de "carambola" la primera fase 
(victòria davant Rússia i derrotes 
davant Alemanya i Hongria) i va 
entrar a la fase fi nal (l'anomenada 
"main round") amb zero punts. En 
aquesta fase decisiva van comen-
çar perdent per un mínim 27-28 el 
partit decisiu davant Suècia, que 
al fi nal acabaria sent la campiona 
d'Europa. En aquest partit Calle va 
ser el màxim golejador d'Espanya 
amb 9 gols i el MVP espanyol del 
matx. En el darrer partit de la fase, 
ja sense opcions i amb Islàndia pri-
mera de grup passés el que passés, 
Espanya va superar els islandesos 
per 33-27.

Espanya va anar a la lluita pels 
llocs del 5è al 8è. Primer va supe-
rar França per 20-23, en un gran 
partit defensiu i, en l'últim partit 
va superar Alemanya per 28-26, 
amb 5 gols de l’Edu.

www.eltotesport.com |  P. 5VARIS
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Tres bronzes de Berta Ferreras 
als Europeus de Natació Artística

Bon paper de Guillem Pujol a l'Europeu d'aigües obertes

La nedadora artística mataro-
nina va pujar al podi en duet 
mixt, dos cops, i en combo 

La mataronina Berta Ferreras con-
tinua ampliant el seu palmarès i 
en els primer dies d’agost en els 
Campionats d'Europa de Natació 
Artística que es van disputar a 
Glasgow va obtenir tres medalles 
de bronze.

El nedador del Torrot CNM va 
ser 12è d'Europa en els 5 km i 
7è en relleus mixtos

Guillem Pujol, nedador del Torrot 
Centre Natació Mataró, va partici-
par la segona setmana d’agost en 
els Campionats d’Europa de nata-
ció que es van celebrar a Glasgow, 
i ho va fer en la modalitat d’aigües 
obertes, que es va disputar al llac 
Lomond, i amb una bona actuació.

La primera va ser en el duet mixt 
en rutina tècnica, formant pare-
lla amb el també maresmenc Pau 
Ribes, quedant en tercer lloc per 
darrere de Rússia i Itàlia.

Tres medalles de quatre
En la seva segona participació, en la 
prova d'equip lliure, lleugera decep-
ció per a la Berta Ferreras. L'equip 
espanyol va obtenir 92,1000 punts 

El dimecres dia 8 Guillem Pujol en 
la seva primera actuació va acon-
seguir un excel·lent 12è lloc en la 
prova dels 5 km. Va fer un temps 
de 53:15.1, a només 6 segons del 
vuitè classifi cat, que li hauria donat 
la posició de fi nalista. El campió 
va ser l’hongarès Reszovsky amb 
52:38.9 i el bronze es va guanyar 
amb 52:44.4.

El dissabte dia 11 va participar en la 

i es va quedar a només una dècima 
del bronze, que va ser per Itàlia. 
Per davant Rússia i Ucraïna, i per 
sota vuit equips.

La segona medalla va arribar en 
la seva tercera participació, en la 
competició de combo. Espanya va 
aconseguir el tercer lloc i el bron-
ze, amb un equip quasi totalment 
renovat respecte a l'europeu de 
fa quatre anys quan van assolir la 
plata. La Berta Ferreras va formar 
al costat de Leyre Abadía, Carmen 
Juárez, Txell Mas (l'única "super-
vivent" de l'equip de fa 4 anys), 
Elena Melián, Paula Ramírez, Sara 
Saldaña i Blanca Toledano, i després 
d'un exercici magnífi c van aconse-
guir 91,4667 punts sent superades 
només per Ucraïna i Itàlia, i que-
dant per davant de set seleccions.

I fi nalment la tercera medalla 
de la mataronina va arribar el di-
marts dia 7 en la prova de duet mixt 
lliure, on formant novament pare-
lla amb Pau Ribes van aconseguir 
un altre tercer lloc per darrere de 
Rússia i Itàlia.

prova dels 4x1250 m relleus mixtos, 
en la qual l’equip espanyol va acabar 
en 7è lloc amb un temps de 54:23.18, 
per completar el 5 km. Guillem Pujol 
ha fet un temps de 13:22.5 en el seu 
parcial. L’equip espanyol, que va situ-
ar en 2a i 3a posta els dos represen-
tants masculins va iniciar en primer 
lloc el darrer relleu, però es va veure 
remuntat clarament. Holanda va ser 
la campiona amb 52:35.0. 

Berta Ferreras i Pau Ribes, bronze en duet mixt. | CNM

el Esporttot NATACIÓ
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L'equip a Andorra, fent entrega d'una samarreta a un fi del seguidor. | @CE_MATARO

El CE Mataró després d’una bona 
pretemporada, amb molts empats 
davant d’equips de categoria supe-
rior, debuta a la lliga de 2a Catalana 
en la qual buscarà una vegada més, 
com no pot ser d’altra manera, l’as-
cens a la 1a Catalana. Un ascens 
que s’ha escapat per ben poc en les 
dues darreres temporades.

L’equip que prepara Raul Monroy, 
l’entrenador que la temporada pas-
sada va portar l’equip juvenil a l’as-
cens, debuta dissabte a les 18h da-
vant del Besós Baró Viver, al camp 
de la Trinitat Vella. Allà la tempora-
da passada l’equip groc-i-negre va 
guanyar-hi 0-3, i fa dues temporades 
s'hi va empatar a 2. A veure si es re-
peteix el bon inici de la temporada 
passada, amb triomf al camp del 
Canyelles per 0-1.

La 1a jornada de 2a Catalana
Tindrem aquests partits, on indiquem la 
classificació de la temporada passada:
Molletense (12è grup 4t de 2a)- Valldoreix 
(1r grup 11è de 3a)
Pubilla Casas (2n grup 10è de 3a)- Turó la 
Peira (1r grup 10è de 3a)
Besós Baró Viver (9è) - CE MATARÓ (3r)
Europa B (4t)- Young Talent Badalona Sud 
(1r grup 5è de 3a)
SANT POL (6è)- Mollet (17è del grup 1r de 1a)
PREMIÀ ESPORTIU (8è grup 4t de 2a)- 
Montcada (13è)
Parc (12è)- Sarrià (7è)
Canyelles (10è) - Singuerlín (2n grup 5è 
de 3a)
Llefià (5è)- Sant Andreu Atlètic (11è)

Tres equips maresmencs 
i vuit novetats
Aquesta temporada en el grup només hi 
haurà tres equips maresmencs. El Masnou 
que s’havia mantingut ha canviat al grup 4. 
Han baixat Fundació Hermes i Llavaneres 
i va pujar l’Argentona. Hi torna el Premià 
de Mar, després d’haver jugat en un altre 
grup la temporada passada i també s’hi 
manté el Sant Pol. Hi ha 8 equips nous en 
aquest grup 2 de la 2a Catalana, i un dels 10 
que continuen, el Districte 030 CE, que can-
via de nom per passar a ser Sant Andreu 
Atlètic. Seran equips absolutament nous 
per al CE Mataró el Valldoreix, el Young 
Talent Badalona Sud i el Pubilla Casas de 
l’Hospitalet.

La plantilla del CE Mataró 2018-19
La plantilla del CE Mataró 2018-19 és aquesta: Pol Andiñach, Moran i Oliver Leyton 
(ve del Juvenil) a la porteria; Aitor Vàzquez (Juvenil), Kiku Parcerisas, Dani Prieto (Mas-
nou), Adrián Simón (Montcada), Víctor Yustos, Lluís, Isma Aguilar com a defenses; Fiti, 
Parri, Marc Pascual (del juvenil), Kike Amador (Cabrils), Aitor Gonzàlez, Sergi Sànchez, 
Cristian Fernàndez “Peque”, Ferran Barrera al mig camp, Ricky, Pedro, Aleix Cirera (Mo-
llet), Guillem Creus (Llavaneres), Uri Martínez (Parets), Toni Muñoz (AEiLL Cerdanyola), 
Mamadou (juvenil). El cos tècnic estarà format per Raul Monroy (entrenador), Hugo 
Estévez (2n entrenador i prep. porters), Albert Casas (ajudant), Jan Segura (prep. físic), 
Juan A. Mesones (delegat) i Edu (fisio).

www.eltotesport.com |  P. 7FUTBOL

El CE Mataró comença la lliga al 
camp del Besós

L'Argentona debuta a 1a. | FCARGENTONA

Debut de l’Argentona 
a 1a Cat. a Banyoles

Aquest cap de setmana també co-
mença la 1a Catalana amb el debut 
de l'Argentona en aquesta cate-
goria. Els argentonins debuten al 
camp d’un equip amb experièn-
cia en categories superiors com 
és el Banyoles. El partit es juga 
al Pla de l’Estany, el diumenge a 
les 18 hores i des del club de la 
vila s'ha posat un autocar a preus 
populars per aquells afi cionats 
que vulguin viatjar amb l'equip.

En aquest grup també hi juga 
un altre equip maresmenc, el 
Vilassar de Mar (baixat de 3a) i 
que comença dissabte a les 19h 
al camp del Sabadell Nord.
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González, al centre. | TDP

Raquel Gonzàlez la marxadora mata-
ronina del FC Barcelona va participar 
el passat dia 11 d’agost en la prova 
dels 20 km marxa en els Campionats 
d’Europa d’atletisme que es van ce-
lebrar a Berlín.
La mataronina havia donat molt bo-
nes sensacions en el campionat d’Es-
panya dels 10 km, quan va quedar 
campiona, però a la capital alemanya 
no va tenir el seu dia. Va resistir en 
el grup inicial durant el primer terç 
de la cursa, però quan van començar 
els atacs va quedar despenjada, i va 
acabar en el 12è lloc amb un temps 
de 1:31:48, a més de cinc minuts de 
la campiona que va ser Maria Pérez 
amb un temps de 1:26.36, que és nou 
rècord d’Espanya.

Raquel Gonzàlez 
12a a l'europeu

el Esporttot FUTBOL / ATLETISME

Un dels derbis locals de proximitat estrenarà la lliga. | DANIEL FERRER

Comença un campionat apassio-
nant de 3a amb derbi a La Llàntia

El juvenil del Mataró  debuta a 
Nacional amb una gran victòria

Cinc equips mataronins d’aques-
ta categoria (Cirera, Molinos, 
Mataronesa, La Llàntia i Pla d’en 
Boet) es van mantenir, i se’ls ha 
afegit el Cerdanyola AEiLL, que 
ha pujat de 4a, reemplaçant el 
Rocafonda, que va baixar. Per tant 
tornarem a tenir 30 derbis mata-
ronins en aquesta categoria. Hi ha 
9 equips maresmencs més per fer 
un total de 15 equips de la comarca 
i hi haurà 210 derbis maresmencs 
al llarg de la temporada.

La primera jornada
El campionat comença en aquest 
grup 5è de 3a Catalana amb aquests 

partits, on indiquem la classifi cació 
de la temporada passada:
Premià Dalt (8è)- Cabrils (4t)
Llavaneres (17è del grup 2n de 2a)- Lloreda 
(6è)
Vilassar de Dalt (1r grup 6è de 4a)- 
Montsant de la Peira (1r grup 8è de 4a)
PLA D’EN BOET (14è)- Fundació Montgat 
(15è del grup 2n de 2a)
MATARONESA (7è)- Vilassar de Mar B (13è)
Arenys de Mar (12è)- CERDANYOLA AEiLL 
(2n grup 5è de 4a)
Masnou At (2n grup 6è de 4a)- La Salut 
Badalona (15è)
CIRERA (3r)- Santvicentí (9è)
LA LLÀNTIA (10è)- MOLINOS (5è)
El resultat de la temporada passada en 
l’únic derbi mataroní d’aquesta primera 
jornada va afavorir l’equip blanc-i-blau del 
Molinos que es va imposar per 0-2.

L'equip de Kiku Parcerisas va 
guanyar 1-2 a Sant Andreu

El juvenil del CE Mataró, que la 
passada temporada va assolir l'as-
cens a la Lliga Nacional, va debutar 
diumenge en aquesta duríssima 
categoria i ho va fer de forma bri-
llant guanyant al camp del Sant 
Andreu per 1-2. Felipe Schol i Pau 
Targas van marcar el dos gols i ja 

en temps afegit els andreuencs 
van reduir diferències.
Van jugar pel CE Mataró: Eric Zalaya, 
José Maria Rodrigo, Eric Monjonell, Ivan 
Torreblanca, Joel Bañuls, Alejandro Muñoz, 
Felipe Schol, Joan Gual, Pau Targas, Sergio 
Medina, Àlex Alcàzar. Després van entrar 
en joc Joan Ruiz, Omar Dambelleh i Àlex 
Gonzàlez. Completaven la convocatòria en 
Quim Pont i l'Arnau Molina. El segon partit 
de lliga el disputaran el proper dissabte 
dia 1 a les 16:30 al Municipal del Centenari 
contra el Llagostera.

Dojo
Cervantes

Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario
Martes y Jueves de 19 a 20:30h

C
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU
“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Personajes del Wing ChunPersonajes del Wing Chun
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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

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

La música del silencio 18:00  (1,2 i 3 set.) 

Dos mujeres 20:15  (1,2 i 3 set.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

En las estrellas   16:15  22:30

Yucatán   16:00  18:00  20:00  22:30

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

Alpha  16:15  18:15  20:30  22:30

El pacto  18:00

¿Quién está matando a los Moñecos?  22:15

Los increíbles  16:30  17:45  19:15  20:15

Mentes poderosas  16:00

The equalizer 2  20:15  22:30

Los futbolísimos  16:00  18:30  20:30

Misión imposible: Fallout 22:00

Mamma Mia: Una y otra vez 18:00  22:40

El mejor verano de mi vida 16:00  20:30

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

Yucatán  [dv. i ds.] 23:30

 12:00  16:15  17:00  18:00  19:00  19:45  20:45  21:45  22:30  00:30          

Mamá y Papá  12:15  16:20  18:20  20:20  22:20  00:30

 [VOSE] 00:20 

Teen Titans Go!  12:15  16:20  18:20  20:20 

Megalodon 12:15  16:30  19:00  22:30  00:20 

Mentes poderosas 20:20 

The equalizer 2 19:05  21:45  00:30 

¡Vaya bichos! 12:00  17:00 

Alpha 12:15  16:00  18:10  22:30  00:40

 [excepte dj.] 20:20        [VOSE dj.] 20:20 

El pacto 15:50  22:20  00:40 

Los futbolísimos 12:15  16:00  18:10 

Misión imposible: Fallout  21:30

Los increibles 2  12:15  16:15  19:00  20:00  22:00

  [En català] 12:00

Mamma Mia: Una y otra vez 12:00  16:00  22:30

Hotel Transilvania 3 12:15  16:00  18:00

El mejor verano de mi vida 12:00  18:20  20:20  22:20

La primera purga: la noche de las bestias 00:50

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 El ministre de Cultura, José 
Guirao, ha matisat la intenció del 
Ministeri de “revisar” la rebaixa 
de l’IVA cultural al cinema si els 
exhibidors no la traslladen al preu 
de les entrades.

“La rebaixa no s’està traslla-
dant en la mesura que s’espera-
va i amb la promptitud que s’es-
perava”, adverteix el ministre tot i 
afegir que “no és que” es plantegin 
la retirada de la rebaixa fi scal. El 
ministre, però, insisteix els exhi-
bidors “es juguen part de la seva 
credibilitat si no traslladen als ciu-
tadans la rebaixa d’impostos”, i 
demana“coherència” per revertir 
en favor de la cultura la millora 
de la fi scalitat tan “reivindicada”.

Per què és tan car el cinema?

El ministre concedeix que “és 
cert que una part del sector ho ha 
fet”, però insisteix que “si no diem 
als ciutadans que aquest benefi ci 
fi scal es tradueix en una entrada 
del cinema més econòmica en la 
mateixa proporció que la rebaixa 
fi scal, això és dolent pel cinema”.
"Hem de fer l'esforç perquè aquest 
trasllat sigui ràpid, l'abans possible 
i transparent", demana.

“Volem que la gent vagi al ci-
nema i que el gaudeixi com un 
art, que les sales segueixin vivint 
i no en tanquin, que hi hagi més 
recaptació i diners per producció. 
I una de les coses que hem de fer 
és donar bona imatge”, defensa 
Guirao.

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va rebre el 
primer Goya Luis Tosar?

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

Resposta del núm. 1830
"Meryl Streep"

Guanyadors:
• Eva Casals
• Maika Mallol Coll

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

El Ministre demana als exhibidors que traslladin la 
rebaixa de l'IVA a les entrades a les sales

núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes

MOONWALKER

Reestrena d'aquest Musical-documen-
tal del 1988 sobre Michael Jackson. La 
pel·lícula mostra l'evolució personal i 
artística del cantant: des del nen que 
ja impressionava en els Jackson Five a 
la megaestrella de "Thriller" i "Bad". Es 
mostra també el sentit de l'humor del 
cantant. 
Direcció: Jerry Kramer, Colin Chilvers.
84 min.

YUCATÁN

Un inesperat botí impulsa al protago-
nista a irrompre en el vaixell del seu 
exsoci, la qual cosa converteix l'exòtica 
travessia de Barcelona a Cancún en un 
aferrissat duel de tramposos sense cap 
regla, però molts cops baixos.
Direcció: Daniel Monzón.
Intèrprets: Luis Tosar, Rodrigo de la 
Serna, Joan Pera.
130 min.

MAMÁ Y PAPÁ

Una misteriosa epidèmia en forma de 
bogeria massiva provoca que els pares 
ataquin violentament als seus fills. Carly 
i Joshua tractaran de sobreviure durant 
aquesta jornada amenaçats pels seus 
progenitors. 
Direcció: Brian Taylor
Intèrprets:  Nicolas Cage, Selma Blair, 
Anne Winters, Zackary Arthur.
83 min.

TEEN TITANS GO!

Quan els Joves Titans s'assabenten que 
altres superherois de DC han realitzat 
les seves pròpies pel·lícules, aquests 
busquen trobar en un viatge èpic un 
director perfecte per al seu debut en 
la gran pantalla, però un vell enemic té 
altres idees planejades per a ells.
Direcció: Aaron Horvath, Peter Rida Mi-
chail. 87 min.

KINGS

El 1992, una mare de família afroameri-
cana viu en el districte de South Central, 
on hi ha grans disturbis després de 
l'absolució dels policies blancs acusats   
de copejar a Rodney King. Una revolta 
molt poderosa duta a la pantalla.
Direcció: Deniz Gamze Ergüven
Intèrprets: Daniel Craig, Halle Berry, 
Issac Ryan Brown. 92 min.

EN LAS ESTRELLAS

Víctor i Ingmar comparteixen un present 
ple de tristesa i precarietat, i ple de 
records de pel·lícules que han vist junts. 
Fan equip però els seus problemes es 
multiplicaran quan els altres comencin a 
qüestionar el seu paper de pares.
Direcció: Zoe Berriatua
Intèrprets: Luis Callejo, Jorge Andreu, 
Macarena Gómez. 85 min.
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 El Festival Tast de Jazz guarda 
per aquest cap de setmana els seus 
dos darrers concerts, després de 
concert inaugural. Divendres hi 
ha cita amb  l'argentí Guillermo 
Calliero, un dels trompetistes més 
respectats de l’escena jazzística 
sud-americana i europea.  El festi-
val es clourà dissabte 1 de setembre 
amb Ray Gelato & The Enforcers. 
El saxofonista britànic Ray Gelato 
manté viva la tradició dels grans 
instrumentistes i cantants dels 
anys 40 i 50 i ofereix shows des-
bordants i plens d'energia. 

El preu de les entrades pels concerts jazzístics és de 6 euros per la cita divendres 
i 9 la de dissabte

Doble cita amb el Jazz de 
qualitat al Pati del Cafè Nou

Ray Gelato és el gran cap de cartell del Tast de Jazz  Cedida 

El Festival Tast de Jazz ha canviat aquest any d'ubicació, agafant 
com a escenari el Pati del Cafè Nou i no el Clos Arqueològic, 
que havia estat seu dels concerts des de la seva creació. De 
fet l'antecedent directe del festival va ser, precisament, uns 
concerts en aquest espai especial amb el jaciment de Torre 
Llauder maridat amb la millor música negra. L'Associació de 
Veïns del Pla d'en Boet ha mostrat la seva queixa pel canvi 
d'ubicació decidit per l'Ajuntament: "Els concerts eren un es-
deveniment esperat al barri, en un marc incomparable com no 
n'hi ha més a la ciutat i era una forma de promocionar el propi 
Clos Arqueològic". "Mataró existeix fora de les rondes", clamen.

Queixes pel canvi d'ubicació

Cultura
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Societat: Redacció 

 La Guàrdia Civil va detenir el di-
mecres 1 d'agost dos homes de 36 
i 46 anys a Mataró en un operatiu 
contra el terrorisme jihadista dirigit 
pel Jutjat d'Instrucció número 1 i 
la Fiscalia de l'Audiència Nacional, 
segons han informat fonts del cos 
armat. A primera hora del matí, els 
agents van entrar en diferents do-
micilis de la capital del Maresme, 
els van registrar i van detenir dos 
homes de nacionalitat marroquina 
i que presumptament es dedicarien 
al reclutament de nous membres 
perquè es desplacessin a zones de 
confl icte i s'integressin en grups 
terroristes. Es tracta d'M.B., de 46 
anys i natural de Tetuan, i O.K., de 
36 anys i natural de Tànger. 

Investigació des del 2015
La investigació es va iniciar a fi nals 
del 2015 gràcies a la cooperació 
amb els serveis policials de diver-
sos països després que es detec-
tés a Internet diversos individus 
que consumien propaganda de 
diferents plataformes associades a 
grups antiterroristes i que davant la 
pèrdua de poder del Daesh a Síria 

La Guàrdia Civil arresta dues persones de 36 i 46 anys per presumpte reclutament i el 
jutge els envia a presó sense fiança per actuar per radicalitzar i captar nous membres 

i Iraq s'ha convertit en un mètode 
per captar nous adeptes.

Reacció ràpida
Qui va reaccionar més ràpidament, 
el mateix dia de les detencions, va 
ser la comunitat musulmana de 

Dos jihadistes detinguts a Mataró

Els dos detinguts aquest mes d'agost sortint de casa escortats per la Guàrdia Civil ACB

Mataró. L'entitat Alouahda asse-
gurava que esperaven que “que 
s'aclareixin els fets” i des de l'entitat 
i la comunitat donen “tot el suport” 
a l'Ajuntament: “Lamentem, això 
sí, que el nom de la ciutat sempre 
surt en negatiu en tots els mitjans”.

Arxiu 

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va ordenar 
l'ingrés a presó provisional sense fiança de Mostafa B.B., un dels 
dos detinguts a Mataró durant una operació contra el terrorisme 
jihadista. L'home està acusat d'un presumpte delicte d'integració 
a banda terrorista i se'l considerava un "agent actiu de radica-
lització" que realitzava tasques d'adoctrinament i captació de 
futurs terroristes, tant a Mataró, com a Barcelona i Tarragona.  

L'home, segons descriu el jutge, duia a terme aquesta acció 
des de la perruqueria que regentava i també amb xerrades 
que organitzava a domicilis particulars. De fet, l'altre investigat 
i també detingut durant l'operatiu de dimecres a la capital del 
Maresme, Omar K., seria un dels 'nous' jihadistes als que va 
"captar i adoctrinar".

Objectiu: radicalitzar
La interlocutòria judicial també descriu que Mostafa B.B. mantenia 
contacte amb altres cèl·lules jihadistes amb l'objectiu d'enviar 
combatents a Síria i disposava de fins a deu telèfons mòbils 
per evitar ser descobert. A més, l'altre investigat, va ratificar 
davant el jutge que tant ell com la seva família van intentar ser 
"radicalitzats" per part de Mostafa B.B.

A presó sense fiança

Ciutat
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Societat: Redacció 

 La vespa asiàtica, coneguda tam-
bé com a vespa velutina, és una 
espècia forana procedent del sud-
est asiàtic. A Europa han trobat un 
clima ideal per al seu desenvolu-
pament, abundància d’aliment i, 
el més important, no hi tenen cap 
enemic natural. A Catalunya es 
va detectar per primera vegada 
l’any 2012 a l’Alt Empordà i aquest 
2018 ja s'ha detectat al Maresme 
i a Mataró. És per això que convé 
que entre tots estiguem alerta per 
detectar els exemplars de vespa 
asiàtica i frenar-ne així la ràpida 
expansió.

Són perilloses les vespes 
asiàtiques?
La vespa asiàtica no és més agres-
siva que l’autòctona ni les seves 
picades són més doloroses ni més 
perilloses. Només ataquen si es 
troben amenaçades; és per això 
que és important no acostar-se a 
més de cinc metres del niu. Però 
tot i no ser més perilloses per a la 
salut i el benestar humà, sí que ho 
són per a la biodiversitat i l’apicul-
tura, ja que desplacen les vespes 

Què cal saber i com cal actuar davant la presència de nius d'aquesta espècie invasora, 
un cop ja està confirmat que ha arribat a casa nostra 

autòctones i durant l’època de cria 
cacen centenars d’abelles diària-
ment per alimentar les seves larves.

Com diferenciar-les? 
La vespa asiàtica es diferencia fà-
cilment de la resta de vespes que 
hi ha a Europa per la seva coloració 
fosca en pràcticament tot el cos, 
exceptuant una línia de color groc 
en el quart segment de l’abdomen. 
A més, és l’única vespa que té les 
potes fosques en la meitat anterior i 
de color groc en la meitat posterior.

Com detectar un niu?
Els nius estan formats per un ma-
terial que recorda al paper maixé, 

La vespa asiàtica ja ha arribat a Mataró

Una vespa asiàtica i el niu que es va extreure de la Llàntia, el primer detectat a Mataró Jaume Sancho - AM

elaborat a partir de fi bra de fusta 
i la mateixa saliva de les vespes. 
Acostumen a trobar-se penjats a 
gran alçada en arbres, tot i que 
també és possible trobar-los en al-
tres punts com a terra o en edifi cis. 

Què fer en cas de detectar un 
exemplar de vespa asiàtica?
Quan es detecti un niu a la ciu-
tat s’ha de comunicar a la Policia 
Local, trucar al 112 o al Servei de 
Salut i Consum de l’Ajuntament de 
Mataró. Quan es detecti al bosc cal 
comunicar-ho als Agents Rurals, 
que en aquest cas són els encar-
regats de la destrucció dels nius 
(telèfon 93 561 70 00).

Arxiu 

La façana d'un bloc de pisos del barri de La Llàntia de Mataró 
va ser el lloc escollit per la vespa asiàtica per fer el seu primer 
niu detectat a la capital del Maresme. L'Ajuntament va fer-lo 
retirar aquest dimarts al vespre, d'acord amb el protocol previst 
per la Generalitat. 

Una empresa especialitzada va injectar insecticida al niu per 
eliminar les vespres per poder-lo despenjar amb seguretat i 
procedir a la seva posterior destrucció. 

Retiren el primer niu a La Llàntia
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Remat final de renom a Cirera
Els concerts de Gigatron divendres i de Los Chichos diumenge són el colofó  
de la festa de barri amb més múscul del calendari

Festes: Cugat Comas

 Ja fa sis dies que a Cirera estan de Festa Popular 
però encara queda la cirereta final. I aquest any amb 
més nom que mai. El barri mataroní ha consolidat la 
festa més potent del calendari i aquest 2018 concen-
tra en el segon cap de setmana dos noms d'evident 
preponderància sobre tota la resta de programació, 
que manté tots els ítems que fan única aquesta cita. 
Gigatron el divendres i sobretot Los Chichos diu-
menge prometen omplir a vessar el pati de l'Escola 
Cirera, icònic recinte dels grans actes de la festa. La 
doble cita és molt esperada, per a dos públics ben 
diferenciats i són la gran aposta de la comissió de 
festes per aquest any.

Anem a pams. De divendres a diumenge. Tres dies 
d'alt voltatge. Avui divendres el protagonisme és pel 
tríptic habitual que conformen el Cirera Rock i el con-
cert final per una banda i les Havaneres per l'altre. 

Grups de culte
En aquesta ocasió el concert posterior al concurs de 
bandes emergents porta a Mataró un grup conegu-
díssim com Gigatron. És un grup de culte que es va 

fer famós durant la dècada a la segona meitat dels 
noranta per un toc humorístic de burla respecte als 
cànons i l'estètica heavy, partint d'aquest univers 
musical. Per qui pateixi pels tremolors acústics, el 
grup Altamar cantarà Havaneres a la plaça d'Anto-
nio Machado.

Dissabte serà intens a l'Escola Cirera. Gimcana, 
concurs de disfresses, i ballada de lindy hop escalfa-
ran l'ambient abans de la sessió del Cocodrilo Club. 
Ja fa anys que a Cirera confien en Albert Malla per fer 
ballar la concurrència amb clàssics de tots els temps.

Diumenge, la traca final
Tot desembocarà a diumenge: Caminada, Jocs d'ai-
gua, el típic dinar a base de Potaje Rociero abans 
d'un "Demostra el que vals" per a nens i la nit de 
rumbes que tindrà quota mataronina amb Oscar 
Torres i quota podríem dir que internacional amb 
Los Chichos. El grup preferit d'una generació sen-
cera, pare d'algunes de les rumbes flamenques més 
ballables, serà a Cirera per omplir i entusiasmar el 
pati de l'escola. Un concert "remember" en tots els 
sentits, molt esperat. Acabat el recital, focs d'artifici. 
I la festa s'haurà fos.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Gigatron i Los 
Chichos són els 
grans reclams dels 
darrers tres dies de 
Festa Popular
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La important gestió dels olis utilitzats

Prop de 9.250 establiments catalans eviten la contaminació de 24.000 tones 
durant l'any passat

Indústria: Redacció

 Els olis industrials que es gene-
ren als tallers d’automoció o indús-
tries, entre altres activitats, s’han 
d’extraure  i emmagatzemar-se 
per tal d’evitar fuites i abocaments 
degut al seu elevat poder conta-
minant i s’han d’entregar després 
a un gestor de residus autoritzats. 

Gràcies a aquestes bones pràcti-
ques, durant l’any passat el siste-
ma encarregat de gestionar aquest 
residu perillós a Espanya, va poder 
fer la recollida a 9.248 establiments 
de 621 municipis catalans.

L’oli industrial es consumeix a 
nombrosos àmbits industrials, des 
de tallers de vehicles i indústries, 
fi ns a sectors com ara el transport, 

la construcció o qualsevol activitat 
on hi hagi màquines, engranat-
ges, turbines o compressors que 
necessitin utilitzar lubricants per 
tal de refrigerar, aïllar o disminuir 
la fricció entre les peces. Des del 
petit generador d’energia d’un ho-
tel fi ns a la nevera industrial d’un 
restaurant. A causa d'aquesta gran 
varietat d’usos, la generació d’olis 
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La cara amable d’aquest residu contaminant és que, si es gestiona 
bé, ofereix importants benefi cis ambientals, el que fa possible l’es-
talvi de matèries primeres, energia i reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle.  Les bones pràctiques dels establiments que 
generen olis usats fan possible que el residu, un cop net d’altres 
substàncies, s’aprofi ti un  100%,  ja sigui en forma de noves bases 
lubricants o com a combustible per usos industrials.

La quantitat neta que fi nalment serà gestionada i valorada per  
SIGAUS a Catalunya, va ser de 19.460 tones. Quasi tot l’oli usat, 
18.674 tones (el 96%), es va destinar a regeneració, un tractament 
prioritari en la gestió dels olis usats que permet extraure olis base 
que s’utilitzen per la fabricació de nous lubricants. La quantitat 
destinada a aquest tractament va permetre tornar al mercat 12.437 
tones de lubricant, una quantitat que podria servir per omplir el 
càrter de prop de més de 3 milions de cotxes, l’equivalent al  89% 
del parc mòbil de cotxes de Catalunya. En termes mediambientals, 
aquest tractament dels olis usats va fer possible evitar l'emissió a 
l’atmosfera de 56.023 tones de CO2.

Els olis usats que no van ser seleccionats per a regenerar, es van 
tractar per una valoració energètica posterior. El producte que re-
sulta és un combustible d’ús industrial utilitzat en centrals tèrmi-
ques de generació elèctrica, cimenteres, papereres, equips marins, 
etc., evitant així la utilització d’altres combustibles tradicionals 
com el fuel oli. A aquests tractaments es van destinar l’any passat 
786 t que van permetre generar una energia equivalent a  9 GWh, 
com la que consumeix el moviment de tots els trens del Metro de 
Madrid durant 9 dies.

Beneficis d’una correcta gestió

usats que es produeixen és molt 
fragmentada i dispersa per tot el 
territori.

Durant l’any passat es va recollir 
a Catalunya una quantitat bruta 
de 24.000 tones d’olis usats, el 36% 
provinent de tallers de vehicles. El 
volum d’oli usat recuperat és més 
gran que la quantitat de residu 
que fi nalment es tracta, ja que 
inclou grans quantitats d’altres 
substàncies, com aigua o sedi-
ments. Substàncies que, durant  
el pretractament s’han de separar 
per facilitar la seva gestió fi nal i 
que, si no es gestionen correcta-
ment, podrien tenir un gran im-
pacte ambiental.

Impacte ambiental
L’oli industrial usat és un residu 
que, degut a la seva toxicitat, que 
quasi no és biodegradable i els 
seus efectes sobre la salut i el medi 
ambient, és considerat perillós i 
molt contaminant. 

Mataró, d'alta producció
Mataró és un municipi d'alta pro-
ducció d'olis utilitzats segons la 
classifi cació que proporciona l'es-
tudi de SIGAUS. La presència d'in-
dústria i la densitat de població ex-
pliquen que sigui l'única localitat 
maresmenca entre els municipis 
que més olis usats produeixen. Un 
municipi d'alta producció registra 
més de 100 tones d'olis a l'any. 
L'àrea metropolitana reuneix la 
major part de la producció.

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

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

 núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018

Empenta 1 i 2 1832.indd   3 28/08/2018   18:47



Amb Empenta

Josep Lluís Checa és el nou director 
general del Tecnocampus
Per primer cop el càrrec s'ha proveït mitjançant un procés obert de lliure concurrència 
amb una vintena de candidats

Tecnocampus: Redacció 

 El Patronat de la Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme 
va aprovar el juliol el nomenament 
de Josep Lluís Checa com a nou 
director general. Checa és enginyer 
tècnic industrial i PDG (Programa 
de Direcció General) per l’IESE i 
màster en business research. És 
un directiu amb més de vint anys 
d’experiència en llocs de responsa-
bilitat tant en l’àmbit públic com 
en el privat. En la seva trajectòria 
professional ha ocupat diversos 
càrrecs directius en empreses com 
Gas Natural i en institucions com el 

CTTI o Cetemmsa. Actualment era 
director executiu del centre tecno-
lògic Leitat a Xile. S’incorporarà al 
càrrec el 3 de setembre. Per primer 
cop, la selecció del director gene-
ral s’ha dut a terme mitjançant un 
procés obert de lliure concurrència 
en què es van presentar una vin-
tena de candidats. 

El Patronat també va aprovar que 
Josep Maria Raya sigui el nou direc-
tor de l’Escola Superior de Ciències 
Socials i de l’Empresa, on imparteix 
docència des de l’any 2000. El no-
menament el farà efectiu el rector 
de la Universitat Pompeu Fabra, 

en tractar-se d’un centre adscrit a 
aquesta universitat. Raya és doctor 
en Economia per la Universitat 
de Barcelona i té l'acreditació de 
catedràtic de l'AQU. 

Raya és expert en la recerca 
en l'àmbit del turisme relacionat 
amb l’habitatge. Dirigeix el Grup 
de Recerca Aplicada en Benestar 
Econòmic i Turisme (GRAEFES) 
del TecnoCampus, reconegut com 
a grup emergent per l’AGAUR 
(SGR535). Col·laborada habitu-
alment en mitjans de comunica-
ció i també ha estat elegit després 
d’un procés obert.
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La Diputació injecta 30 milions d'euros  
en la modernització dels polígons 
A hores d'ara s'han entregat ajuts a 22 municipis per valor de 15 milions d'euros,  
entre els que s'inclou Mataró

Indústria: Redacció 

  La Diputació de Barcelona in-
vertirà en el pròxims mesos un 
total de 30 milions d'euros en la 
modernització dels polígons de la 
demarcació. A hores d'ara ja s'han 
atorgat ajuts per valor de 15 mili-
ons a un total de 22 projectes i, a 
la tardor, està prevista una segona 
convocatòria per la mateixa quan-
titat. El president de la Diputació, 
Marc Castells, justifica la inversió 
al fet que “el futur del país passa 
per la seva indústria”. A més, ha re-
cordat que bona part dels polígons 
de la demarcació són de finals dels 

70 “pel que s'han quedat obsolets”. 
Entre les millores previstes hi ha 
intervencions concretes, com fibra 
òptica, mobilitat, millores d'estal-
vi energètic, simbiosi industrial 
o reaprofitament d'aigües, entre 
altres. En total, a través d'aquest 
pla, l'organisme preveu augmentar 
la competitivitat de prop de 6.000 
empreses.

Diferents tipus d'accions
A la demarcació hi ha 1.075 polí-
gons, dels quals el 48% d'aquests 
i el 58% de les naus que hi ha dins 
són anteriors al 1978.  La subvenció 

del 'Pla de Modernització de 
Polígons' cobrirà el 73% del cost 
total dels projectes que van des de 
plans integrals de millora a accions 
més concretes, com la fibra òptica, 
aspectes vinculats a la mobilitat, 
millores d'estalvi energètic, sim-
biosi industrial o reaprofitament 
d'aigües, entre altres. La resta anirà 
a càrrec dels ens locals i del capi-
tal privat. 

La primera convocatòria va re-
bre 71 sol·licituds d'ajudes, entre 
les que es va fer una selecció que 
inclou el pla de posada a punt dels 
polígons mataronins.
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EMPRESA SECTOR DE 
MAQUINÀRIA PER A  

L’ALIMENTACIÓ I
L’HOSTALERIA

PRECISA PERSONA PER 
INCORPORAR AL 
SERVEI TÈCNIC.

Imprescindible carnet de 
conduir, edat entre 18 i 30 

anys, català parlat, bona 
presència. Formació a 

càrrec de l’empresa, es 
valorarà experiència.

Enviar currículum:
Santi@m-oliveras.com

COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGUEDADES: 
Scalextric, muñecas, todo tipo 
de juguete antiguo, álbumes de 
cromos, tebeos, còmics, objetos 
religiosos y militares, bolígrafos, 
plumas, licores, puros, libros, etc. 
Valoración justa. Pago inmediato. 
627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos 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
NAU INDUSTRIAL en venta y en 
alquiler de 300m2 en planta piso. 
Totalmente diáfana, con montacar-
gas y mucha luz natural. Ref 5887 
Telf 93.798.00.50 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

PIS EN LLOGUER, Z.CENTRE, davant 
Can Marfà a 2 min. de la platja. 

2 habitacions dobles, 1 individu-
al, menjador, cuina amb sortida 
a balcó, bany complet i terrassa 
independent de 20m2. 780€. M. 
666.688.437  
MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en llo-
guer de 390m2. Disposa d´ofi cines 
en altell, accés amb porta TIR i de 
vianants. Pati privat per aparca-
ment i carrega i descarrega. Preu 
1.800€ Ref 6123. Telf 93.798.00.50
TRASPASO DE PELUQUERÍA en 
Argentona. Equipada y en funcio-
namiento. 14.500€/ alquiler 300€. 
679.694.902
PIS EN LLOGUER, Z.CENTRE, davant 
Can Marfà a 2 min. de la platja. 
2 habitacions dobles, 1 individu-
al, menjador, cuina amb sortida 
a balcó, bany complet i terrassa 
independent de 20m2. 780€. M. 
666.688.437

TREBALL

SE PRECISAN ENCARGADAS pa-
ra piso de relax en Mataró y 
Barcelona. Edad máxima 50 años. 
Disponibilidad, turnos rotativos, fi -
nes de semana y festivos. Alta en la 
S.S. Buen sueldo más comisiones. 
625.511.066
BAR LA PARADA En Llavaneres 
necesita cocinera/o con experien-
cia demostrable para sábados y 
domingos de 7 a 17h Interesad@s 
llamar al 635.831.206

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

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SE NECESITAN OFICIALAS de 
repunte, owerlok y boras. Para 
empresa de baño. 655.160.490
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA 
gent gran, nens. Referencies. 
722.200.863
LIMPIO, CUIDO MAYORES. Por horas. 
632.767.835
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.822.368
S E Ñ O R A  R E S P O N SA B L E , 
CONFIANZA. Se ofrece para limpi-
eza. Vehículo. Buenas referencias. 
665.040.919
TITULAT EDUCACIÓ INFANTIL. 
S’ofereix per a cangurar nens. 
Disponibilitat horària. 605.645.386

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 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

CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

39 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

 

PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32  
R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, fontanería, gas, pintura. 
Económico 670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim 
piscines, diposits de reg, manteni-
ments, autoritzats per el transport 
de residus (ADR), inspecció clave-
gueram. 93.750.20.71 /93.750.63.77 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. 
Agua, gas, electricidad y boleti-
nes. 610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE/
desmontaje muebles. De=sde 20 
€/hora. 698.645.233 WhatsApp
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
E lect r i c i ta t ,  A igua ,  Gas . 
669.067.869 info@rtornay.es
PINTOR PINTURA EN general y 
decoración. Económico. Salvador 
635.106.282

VARIS

PERDIDO AUDÍFONOS OTICÓN 
Mataró, con estuche negro. Se 
gratifi cará 650.187.789

Econòmics

 EL TOT 1832.indd   8 29/08/2018   15:24



  

CONTACTES

ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
693.686.346
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
MATARÓ. CHICAS nuevas dispuestas 
a darte placer. 24h. 686.843.590. 
Piso privado.
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
¡¡LOCAL NUEVO!! Zona Rocafonda. 
1 japonesa, 2 chinas. También a do-
micilio. 688.159.279
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809

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

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

...i amb10%de descompte!

VALEN

ENTRA A:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t
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disfrutant de l'ordre

Una de les primeres coses que 
explico a les xerrades i tallers 
d’ordre que faig, és la importància 
en diferenciar els conceptes orde-
nar i organitzar:

• Ordenar és posar una cosa al 
seu lloc.

• Organitzar és decidir quin és 
aquest lloc.

Per tant, considero que és més 
prioritària la tasca d’organitzar 
que la d’ordenar perquè, un cop 
tens clara la primera, la sego-
na s’aconsegueix a base de ser 
constant i mantenir unes rutines 
d’ordre a casa.

Organitzar requereix una peti-
ta reflexió. És important que en el 
moment en que vulguem ordenar 
una estança de casa (o un armari 
o un simple calaix) ens fem les se-
güents preguntes:

• Quin ús té o li volem donar a 
aquell espai concret?

• Què és el que sempre queda 
desordenat i per què?

• Què és el que utilitzo més i el 
que utilitzo menys?

• D e  q u i n s  e s p a i s 

d’emmagatzematge disposo per 
ordenar?

Un cop hem definit l’ús que vo-
lem donar a l’habitació el primer 
serà treure d’allà tot el que no esti-
gui destinat a aquell ús, és a dir: si 
volem que una habitació ens faci 
de vestidor, no la omplim de tras-
tos que no siguin roba i sabates 
(com podrien ser una escala o un 
aspirador). Allà només faran nosa.

No cal dir que també aprofita-
rem per descartar aquelles coses 
que ja no vulguem o que ja no ne-
cessitem.

Després, i potser el pas més 
important, és mirar què hi ha a 

l’habitació i què és el que acostu-
ma a estar fora de lloc o generant 
desordre. Totes aquestes coses 
desordenades seran les que segu-
rament no tenen un lloc concret 
on guardar-se o el lloc que se’ls ha 
assignat és de difícil accés i fa que, 
a l’hora de guardar-les, preferim 
deixar-les a qualsevol altre lloc 
menys al seu.

Aquí és on entra la importància 
de definir bé el lloc on guardarem 
cada cosa. Els objectes que utilit-
zem cada dia, o més freqüentment, 
han d’estar molt a l’abast perquè 
ens sigui fàcil agafar-los però, 
sobretot, perquè ens sigui fàcil 

ordenar o orGaniTZar?  
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després d’utilitzar-los, tornar-los 
a guardar.

A tots els objectes que veiem 
que sempre queden al mig del pas, 
els hem d’assignar un lloc seguint 
aquestes premisses. Si no tens 
un lloc on posar-les, pots pensar 
un sistema d’emmagatzematge 
que t’hi vagi bé. Per exemple: si al 
moble del rebedor de casa és on 
tothom hi deixa les claus, els mò-
bils, les monedes de les butxaques, 
les cartes o el correu comercial, 
potser et podries plantejar posar 
un moble amb uns calaixos per 
guardar-hi aquests objectes i que 
no quedin tant a la vista. Una al-
tra opció podria serà col·locar una 
caixa amb diferents classificadors 
de manera que, encara que estigui 
a la vista, tot quedi endreçat i con-
tingut en un mateix espai.

A casa meva el problema eren 
els objectes que portaven els 
meus fills de l’escola: col·leccions 
de cromos, figuretes, ninotets, la 
bossa d’esport.....tot sempre que-
dava al mig del menjador perquè 
no sabíem molt bé on guardar-ho 
(normalment a casa no tens un ca-
laix especial per les col·leccions de 
cromos no?) Solució: vaig assignar 
un calaix d’un moble a cada nen 
perquè cada un pogués guardar les 
seves coses. D’aquesta manera vaig 
evitar que quedessin escampades 
pel menjador.

Reviseu les vostres habitacions. 
Mireu què és el que sempre gene-
ra desordre i penseu on ho podeu 
guardar. Un cop tingui un lloc 
assignat, sigueu constants i guar-
deu-ho al seu lloc un cop ja no ho 
necessiteu.

l sobretot, si establiu sistemes 
d’organització que impliquin a 
més membres de la família, feu-ho 
extensiu, perquè sinó ells no ho sa-
bran, no els utilitzaran i el desordre 
tornarà a casa vostra. Sort!!

Àmmia Serra | enjoy order

www.enjoyorder.net
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1. Les Dissantes

Glòria a les Dissantes de 
la Fundació Maresme. 
Any a any se superen i 
aquest 2018 amb l'afegit 
del canvi d'ubicació –que 
els va resultar positiu en 
uns aspectes i negatiu en 
altres– i sobretot havent hagut d e 
suportar una pluja impertinent que durant uns mi-
nuts va amenaçar l'acte. Les Dissantes són un dels 
principals actius de la Festa Major, segurament la 
incorporació més important dels darrers 10 anys 
juntament amb la Tarda Guillada. Una festa de cons-
ciència, un aparador perfecte per la tasca de tantes 
dècades de la Fundació i un autèntic festival.

2. L'exposició 
'Íntim Santes'

L'allau de crítiques po-
sitives a la revolucio-
nària exposició d'Anna 
Aluart l'han convertit 
en una autèntica sen-
sació. Ja en la inaugura-
ció, l'ex fotògrafa d'aquesta c a s a 
va endur-se una ovació de traca i posteriorment els 
comentaris positius no han cessat. L'exposició, que 
es podrà veure fi ns al setembre a Can Marfà, presen-
ta un concepte de retrat i retoc innovador, agafant 
els ingredients humans de la festa i inspirant-se en 
el tenebrisme de pintors com Velázquez per a unes 
obres realment impactants. 
 

3. Els grans 
concerts

Txarango i Rosario 
Flores, dues propos-
tes tan diferents l'una 
de l'altra, van tornar 
a situar Mataró en el 
mapa i van permetre es-
tampes de macro-concert d i n s 
la Festa Major. En una celebració com la mataronina hi 
caben actes de tots els formats i els concerts estrella 
dels dies 21 i 27 van demostrar que les apostes per 
grups de referència en els seus camps eren bones, 
independentment del preu que costessin. Hi va ha-
ver mataronins que van anar a Rosario que feia anys 
que no anaven a un acte de Santes. Bona notícia. 

4. La Nit Boja

Un any més, Mataró va 
ser destí de peregrina-
ció múltiple amb motiu 
de la nit del 25 de ju-
liol i es pot dir que un 
any més la Nit Boja va 
ser un èxit incontestable. 
Amb una assistència de mi- lers i 
de milers de persones, pràcticament no hi va haver 
incidències i el nombre d'atencions mèdiques en els 
actes van ser baixos comparats en anys anteriors. 
Mataró té en la seqüència trifàsica del 25 a la nit el 
seu tresor festiu de més valor, impossible de no com-
partir amb milers i milers de persones foranes que 
venen i en volen gaudir al complet. Rotundament, 
la Nit Boja és del millor de Les Santes.

 Les Santes 2018:
el millor... REPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

Fem balanç de la passada edició de la Festa Major, 
amb els ítems més destacats i comentats
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5. L'Estrena de Frechina

L'Estrena és un acte francament minoritari, que marca 
l'inici del període festiu que acaba la matinada del 29 
al 30 de juliol. Com a acte té una idiosincràsia i ritual 
curiosos però segurament el més important d'aquest 
acte és que és l'únic espai de refl exió sobre la festa 
en general i Les Santes, en concret, que hi ha. Les 
Santes són molt celebrades any a any participades 
per milers de persones, però no van sobrades d'aca-
demicisme. Les paraules de Frechina i refl exions com 
la potència del ritual, la creació d'identitat en base 
a les festes o el caràcter postcristià d'aquestes en 
l'actualitat són un corpus de molt valor teòric. Va 
ser una sessió imprescindible.

6. La Tomás

L'empresa de Benicarló 
ja no sorprèn a ningú 
però d'any en any es 
guanya un tros al cel 
dels grans referents 
de Les Santes i l'esti-
ma dels mataronins. La 
Tomás va renovar el seu 
particular vot d'idil·li a Mataró a m b 
un castell de focs sensacional que, a més, va tenir 
un espectacular eclipsi de lluna de teló de fons. Tres 
quarts del mateix amb la Tronada de fi  de festes, un 
acte que cada any congrega més gent i que fa tre-
molar literalment la caixa de ressonància que fi xen 
els carrers limítrofs del Parc Nou a base de trons i 
més trons. Llarga vida a la Tomàs, la nostra parti-
cular lluna de València pirotècnica.

7. Controls d'accés i seguretat

Aquest any ja no eren notícia després de ser primícia 
el 2017 però el cert és que Les Santes s'han celebrat 
sota unes mesures de seguretat importants i això 
no ha anat en detriment de la festa, que ja és molt. 
Eren visible en el decurs de la Nit Boja per exemple 
des del macro-desplegament de tancar el "recinte" 
que no presentava cap problema fi ns a les mesu-
res de seguretat antiatropellament en punts com 
el Camí de la Geganta. Si algú tenia temença dels 
controls d'accés, ja té dos Desvetllaments i dos No 
n'hi ha prou! d'experiència per comprovar que no 

han desmillorat en absolut els actes que regulen i, 
per altra banda, la notòria i contrastable disminució 
de vidre quan hi ha vigilància al respecte fa minvar i 
molt les estadístiques de talls. Seguretat i festa no 
tenen per què ser antònims, al contrari. Bona nota.

8. L'aposta pels petits

Cal reconèixer la tendència a donar entitat, múscul 
i fi ns i tot un relat propi a tots aquells actes que 
tenen la quitxalla per grans protagonistes. El canvi 
consolidat de l'Esquitxada al matí del 25 –on regna 
en solitari– o el propi Espai Familiar del Parc són 
indicatius de la força que ha de tenir i que té tota 
aquella programació destinada als fi lls i fi lles. No 
escapa a ningú que davant la preocupació envers 
el comportament dels joves, una de les puntes de 
llança és l'educació dels que ho seran. 

9. La pluja no afecta

La pluja va empipar però no va ni ferir la Festa Major. 
Després de moltes edicions marcades per suspensi-
ons i amb tota la ciutat amorrada a les previsions i 
a les aplicacions de radar, tan sols el primer cap de 
setmana va rebre la visita empipadora de la pluja.

10. El record a 
Santiago Vicent

El record i homenatge al 
director de la Societat 
Musical Mestre d'Orts de 
Gaianes Santiago Vicent 
va consistir en dos ac-
tes senzills però de màxi-
ma emotivitat. El qui va ser 
l'home que ens va dur i ensenyar e l 
Bequetero ens va deixar mesos enrere però se'l va 
voler recordar en el concert de l'Agrupació Musical 
del Maresme, a l'Hospital de Sant Jaume. Però, en-
cara més, el 30 de juliol un representant dels gegan-
ters i un altre membre històric de la Comissió van 
fer cap a Gaianes per lliurar els rams que la Toneta 
i la Geganta havien lluït el 29 en l''Anem a tancar' a 
la vídua i família de Vicent i a la tomba de l'històric 
director de la Banda de Gaianes. Un darrer record 
ple de simbolisme per la persona que va portar el 
Bequetero a Mataró.

 Les Santes 2018:
el millor... 
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La Juliana no era Juliana

El No n'hi ha prou d'aquest any

...i el pitjor!

1. Res després de Rosario

El fet que tota la programació del 27 després dels 
Focs fos el concert de la cantant va propiciar una 
imatge insòlita. Desenes de milers de persones a la 
platja del Varador en silenci, sense Festa Major, un 
cop acabat el concert a tres quarts d'una de la ma-
tinada. La decepció entre molts dels assistents era 
doble, a més, perquè s'havien perdut bona part del 
concert intentant accedir a l'espai de la platja on la 
intèrpret va comparèixer de cop i volta, sense telo-
ners ni esperes, quan molts milers de persones feien 
camí precisament per veure-la a ella. Haver convertit 
l'antic Sarau, de múltiple i variada programació, en 
un sol concert va ser un error.

2. La Juliana és #fakejuliana

La beguda més esperada de Les Santes, de recepta 
secreta fi ns fa dos anys, va esdevenir aquest 2018 
una barreja que no tenia res a veure amb l'original. Ni 
per ingredients, ni per fórmula, ni per gust. A Twitter 
es va escampar el #fakejuliana [Juliana falsa, en an-
glès] per denunciar que la Juliana venuda era molt 
més dolenta de gust i forta d'alcohol, pel que va fer 
estralls a més d'un. L'explicació de l'Ajuntament és 
que l'havia externalitzat a una empresa per complir 
amb els preceptes sanitaris. En tot cas, en aquelles 
garrafes, s'hi hauria escaigut més el Trending Topic 
de la juliana falsa que no pas l'aparença de veracitat.

3. Massa música enllaunada.

No es tracta de desmerèixer la tasca que els discjò-
queis o punxadiscos fan per tal d'allargar les nits i 
posar música però l'efecte substitutiu d'aquests so-
bre la música en directe ha tocat vores en aquestes 
Santes. Caldria, evitar que Les Santes es convertei-
xin en un festival de DJs amb barra, que propiciïn un 
consum cultural massa bàsic i no una programació 
de directe com havia estat temps enrere. El model 
de discoteca és un i vàlid. La Festa Major hauria 
d'aspirar a tenir-ne un altre.

4. Canvis al No n'hi ha prou!

La Comissió va canviar l'acte per sacsejar-lo i per ra-
ons de seguretat i la veritat és que ni fi ga ni raïm. En 
un davant de l'Ajuntament ple a vessar –potser massa 
ple, com fa anys es va decidir del Desvetllament– hi 
va haver novetats que van rutllar però d'altres van 
restar ritme i fl uïdesa a un acte que té en la inten-
sitat la seva principal arma.

5. Poca programació

La Festa Major del 2018 ha tingut menys múscul de 
programació cultural que en les anyades precedents. 
De fet es van haver de tirar enrere diferents apostes 
de concerts per falta de pressupost. O, per exemple, 
no hi ha hagut teatre de Festa Major al Monumental, 
quan temps enrere fi ns i tot s'hi havien programat 
dues obres diferents. Això comporta que si es treuen 
els grans concerts i la programació protagonitzada 
per grups locals com Gospelsons o la Big Band Jazz, 
la programació cultural resta sota mínims.

Queixes i polèmiques per les 
xarxes socials marquen una edició 
amb diferents aspectes a millorar
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Les samarretes, esgotades

El No n'hi ha prou d'aquest any

6. Bronca a la Crida

Sense entrar en els arguments d'uns i altres i drets 
bàsics com el d'expressió, no és saludable que l'ac-
te en el que s'entra de pet a la festa comptés per 
segon any amb un nivell tan alt de crispació. Tant 
de bo que algun dia es pugui recuperar en essència 
l'esperit de celebració compartida entre diferents 
que ha de marcar el tret de sortida de Les Santes.

7. Samarretes petites i esgotades

La samarreta de Les Santes, que reproduïa el cartell 
de Jordi Prat Pons ha triomfat. De valent, a més a 
més. Això no és massa notícia, perquè cada any la 
peça de roba bat rècords. La d'aquest any, feta a 
Mataró i publicitada precisament per aquest motiu, 
no ha estat excepció. Però les xarxes han tronat 
en dos sentits: l'un, el tallatge petit que, a més, va 
provocar més maldecaps a la botiga. L'altre, que 
es tornessin a esgotar. Convindria explorar mèto-
des i sistemes perquè, la samarreta de Les Santes 
complís amb l'objectiu d'arribar realment a tothom. 
Sigui en la talla que sigui.

8. Contraprogramació del 25

La coneguda com a contraprogramació de la Nit 
Boja es va pensar per oferir una alternativa a un 
acte, el Desvetllament, però també és cert –i ho re-
coneix el mateix Ajuntament– que la cita ha acabat 
doblant l'efecte crida, ha crescut i afegit públic i 
arriba a ser un focus de problemes. La imatge de 
la festa a baix a mar s'assimila en molt als grans 
"botellons" de gent molt jove i és l'acte del 25 que 
suma més assistències mèdiques. Fins a quin punt 
en lloc de repartir la gent no s'està, precisament, 
incrementant l'arribada de gent i incentivant hàbits 
de consum festiu ben poc recomanables? El model 
necessita refl exió i, si cal, revisió.

9. Incivisme i botellón

Seria ingrat atribuir aquests dos fenòmens a 
Les Santes, quan són el pa de cada cap de set-
mana a la ciutat i no només prop del Pla d'en 
Boet. Però és cert que la percepció del compor-
tament de les generacions més joves envers la 
Festa Major s'assimila cada cop més a la pràc-
tica del 'botellón' i a problemes d'incivisme. 

És lloable l'esforç que fa l'Ajuntament, tant en cam-
panyes informatives com amb mesures de seguretat 
però el fenomen va a més i caldrà que se n'inten-
tin mitigar les incidències envers la Festa. Si dèiem 
abans que els actes han de ser quelcom més que una 
discoteca a l'aire lliure, també dotant de signifi cat 
i diferenciació els diferents espais i moments de la 
Festa Major es pot contribuir a que ningú percebi la 
programació com els diferents espais durant una sè-
rie de dies per fer exactament el mateix: passar-se 
de ratlla amb l'alcohol.

10. Menys "Televisió de Les Santes"

S'ha trobat a faltar l'aposta que la televisió local –
ara Mataró Televisió– havia fet els darrers anys per 
incrementar les hores en directe. La raó és econò-
mica i la refl exió és de concepte. Si tenim una Festa 
Major que mereix ser transmesa i explicada, perquè 
té contingut, s'hauria de vetllar perquè els professi-
onals disposin de prou pressupost per poder cobrir 
el màxim d'actes i, amb la seva feina, l'expliquin i la 
difonguin millor. 

Crispació a la Crida
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Música: Cugat Comas

 Operación Triunfo 2017 ha estat 
un autèntic fenomen de masses. El 
retorn d'aquest concurs televisiu a 
la graella va ser la notícia mediàtica 
de més impacte de l'any passat i 
la fama adquirida per la generació 
de "triunfi tos" que encapçalen les 
Amaia, Aitana, Alfred o Ana Guerra 
els ha convertit en mig any de jo-
ves desconeguts a ídols de milers 
d'espectadors.

El recorregut que va començar a 
la coneguda acadèmia televisada 
va acabar el passat cap de setma-
na a Almería, amb el darrer con-
cert de la gira conjunta de tots els 
participants al concurs. Un con-
cert especial, que tanca un cicle, 
i que va comptar amb l'aportació 
de dos músics mataronins com a 
coixí musical pels grans èxits de 
la gira. Rubén Bes s'estrenava al 
piano de la formació que acom-
panya els joves cantants mentre 
que el trompetista Ivó Oller els 

Ruben Bes i Ivó Oller acompanyen al piano i la trompeta la generació més mediàtica 
del concurs televisiu en el seu darrer concert plegats  

acompanyava per cinquena ve-
gada en tota la gira.

En el cas de Rubén Bes es dona 
la circumstància que era el substi-
tut de Manu Guix, el pianista en la 
resta de concerts de la gira. Guix, 
conegut per ser mestre de l'Aca-
dèmia, tenia concert propi i va 
escollir personalment al mataroní 
per substituir-lo. 

Coneixent el fenomen fan
Bes explica l'experiència del con-
cert a Almeria com “una més per 
explicar, ben curiós tot plegat”. 
“Aquest tipus de treballs televi-
sius els coneixes de companys que 
n'han fet però fi ns que no els vius 
no te'n fas a la idea”, explica el pi-
anista mataroní, que confessa la 
seva estupefacció “quan veus que 
arribem a l'aeroport i ja hi ha gent 
esperant, persones que fan guàrdia 
davant de l'hotel per una fotogra-
fi a o quan arribem a les proves de 
so i ja hi ha gent fent cua que ha 
passat la nit al ras”. 

Músics mataronins pel comiat 
d'Operación Triunfo 2017  

Bes a primer terme i Oller a tercera fila, amb Alfred i Aitana a l'avió; i el pianista a mig concert Cedides

Com a encàrrec professional, 
Rubén Bes assegura que “no és un 
concert que tingui cap complicació 
més enllà del fet d'estar davant de 
12.000 persones i que òbviament 
no pots fallar”. Recorda del concert 
especialment els dos moments en 
què va tenir més protagonisme, 
amb els duets de veu i piano que 
va protagonitzar amb Aitana i amb 
Cepeda, dos dels “triunfi tos” més 
populars.

Els triunfitos, molt conscients
Respecte els celebèrrims joves, 
Bes assegura que “són molt agra-
dables, simpàtics i accessibles” i 
que el tracte va ser “molt bo”: “Si 
algú s'imaginava que estarien pu-
jadets, és tot al contrari”. El músic 
mataroní va més enllà i assegura 
que els va veure com “uns nanos 
de 18 a 21 anys ben normals, com 
els que et trobes pel carrer i molt 
conscients que s'han fet famosos 
però que els costarà mantenir-se 
en el món de la música”. 

Cultura
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unes particularitats personals, ges-
tuals, esquemàtiques i de tendèn-
cia creient cap al minimalisme i 
l’essencialitat.

"El menys és més"
Sense por enfront dels recursos 
canviants i els nous camins de l’art, 
entre el 2001 i el 2002 va il·lustrar 
els capítols del primer llibre en 
català publicat per internet, “Qui 
sobreviurà la globalització?” de 
Jep Llany, l’autor que l’any 2013, 
va defi nir l’ideari de Pere Màrtir 
amb el lema "El menys és més".

Última mostra a La Destil·leria
L’obra de Pere-Màrtir Brasó forma 
part de diverses col·leccions d’art, 
públiques i privades, de Barcelona, 
Ginebra, Roma o Ljubljana, entre 
altres. Entre les seves darreres ex-
posicions poden destacar: “Passem 
a publicitat” al Museu Enric Monjo 
de Vilassar de Mar (juny-setembre, 
2016) i “...i Obèlix” a La Destil·leria 
de Mataró (març-abril, 2017). | Red

 Dimecres, 8 d'agost, va morir 
l'artista Pere Màrtir Brasó. Nascut 
a Vilassar de Mar l’any 1952, Brasó 
vivia i treballava a Mataró, des d’on 
participava en l’activitat artística 
i cultural de la ciutat.

Amb estudis de dibuix publicita-
ri i interessos visuals especialment 
vinculats a la cultura del còmic, ha 
estat un artista especialment inqui-
et de mena que ha treballat sovint 
en temàtiques de caire social i de 
denúncia.  Transitant per diverses 
etapes artístiques, durant les quals 
no va perdre mai el seu particular 
fi gurativisme, se li han reconegut 
infl uències del surrealisme, l’im-
pressionisme o l’expressionisme, 
assolint el seu  llenguatge plàstic 

Natural de Vilassar i instal·lat a Mataró, el creador patia 
una llarga malaltia

Mor als 65 anys el pintor 
Pere Màrtir Brasó

 El mes de setembre és, en cas-
tells, bàsicament l'antesala de l'oc-
tubre. Els Capgrossos ho saben i 
veuen al calendari que el 2018 és 
any parell i això vol dir que el prò-
xim diumenge 7 d'octubre hi ha 
Concurs de Castells a Tarragona. 
És la gran cita bianual, allà on les 
colles volen portar els seus màxims 
castells i és l'horitzó que marca un 
mes que forçosament és de rodat-
ge i preparació de la gran cita. Els 
de la camisa blava van tornar a les 
places el cap de setmana, a mig gas, 
en una doble cita a Palau Solità i 
Plegamans dissabte i a Pineda de 
Mar el diumenge.

A Pineda de Mar, dins la 
Festa Major, feien d'amfi trions 
els Castellers de l'Alt Maresme. 
Aquesta colla, coneguda com els 
Maduixots, van aconseguir fer la 
millor actuació del seu historial.

Viatge a Àlaba i clàssics 
Feta la reentrada, els Capgrossos 
encaren un setembre en què pri-
merament marxaran fi ns a Elciego, 
en plena Rioja Alabesa, on el dis-
sabte 8 hi actuaran dins les festes 
d'aquesta població. Just tornats del 
viatge, els blaus afronten la conca-
tenació habitual de cites habituals: 
el Born, Esplugues, El Prat i Lleida 
abans del Concurs. | Red

Van tornar a les places 
amb castells de 7

Els Capgrossos ja 
encaren un setembre 
pre-Concurs

65

L'artista va morir als 65 
anys, després d'una llarga 
malaltia que el va afectar 
l'última etapa vital

Pere Màrtir Brasó, en una imatge d'arxiu

Detall d'un 4 de 7 amb agulla

 Arxiu 

 Capgrossos 

núm. 1832 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2018
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

En aquests dies els assumptes labo-

rals prenen de nou protagonisme. Tot 

i la mandra que et pot fer, sembla que 

et toca moure fitxa per poder accedir 

als teus objectius.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Els teus pensaments es fan més ter-

renals i poses energia en l'obten-

ció de recursos i en la resolució de 

problemes antics que arrossegues. 

Desenvolupes més paciència.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Compte amb les discussions famili-

ars, evita temes compromesos. D'un 

granet de sorra, en pots fer una mun-

tanya i acabar espatllant el que ha 

costat temps construir.

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

Vols deixar enrere un tema famili-

ar que sembla que t'afecta o que 

sents que arrossegues i frena la teva 

prosperitat. Es donen els ingredients 

perquè comencis a fer-ho.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Alguna cosa es mou en l'àrea senti-

mental, després d'un possible temps 

de sequera, i això et sorprèn. Pots re-

descobrir una persona del teu passat 

i mirar-la amb altres ulls.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et preocupa la qüestió econòmica. 

No deixis que els problemes d'aquest 

sector t'arruïnin l'alegria vital. Usa 

la teva gran autoconfiança per sor-

tir-te'n de tot plegat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Estàs molt receptiu i ràpid. Tot ple-

gat pot fer que reaccionis de manera 

inadequada davant d'alguna provo-

cació. Fes un exercici d'empatia per 

comprendre altres realitats.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Possiblement has de fer un pacte amb 

tu mateix per fer front a una nova 

etapa de la teva vida en la qual hau-

ràs de ser més adaptable a l'entorn. 

Guardes alguns secrets.

Bessons (21/5 al 21/6)

Posar la casa al dia o fins i tot traslla-

dar-te, pot ser gairebé una obligació. 

Un familiar, probablement del sexe 

femení, reclama la teva atenció de 

manera especial.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Felicitats als nadius del signe. Aquest 

és el teu període de renovació anual. 

Mires les coses amb uns altres ulls i 

estructures alguns canvis importants 

a la teva vida.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Les despeses venen ara donades pel 

sector domèstic. Viatges i desplaça-

ments per poder seguir el teu camí. 

Mires el futur amb la mentalitat d'un 

nen, oberta i optimista.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tens alguna ajuda especial, proba-

blement de la parella, per poder tirar 

endavant un projecte personal. Saps 

que estàs en el camí correcte perquè 

confies en tu mateix.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Adreça web del banner invertit:

www.libernia-magica.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida (revista 1830):

ESPECIALITZADES

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

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
NOEMÍ BEDÓS

concursos

21:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 GAUDEIX LA FESTA
22:30 DOSOS AMUNT
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 REM A REM
2:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 NITS DE CAP ROIG
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 REM A REM
6:00 CAMINANT x CATALUNYA
6:30 NITS DE CAP ROIG

Dilluns 3
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 BON DIA AMB ALEGRIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
11:00 REM A REM
11:30 DE TEE A GREEN
12:00 DOSOS AMUNT
13:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 REM A REM
15:30 NITS DE CAP ROIG
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 CAMINANT x CATALUNYA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA
19:30 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:00 NITS DE CAP ROIG
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
22:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 HORARI D’ESTIU
0:30 MATARÓ AL DIA
1:00 NITS DE CAP ROIG
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 HORARI D’ESTIU
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 CAMINANT x CATALUNYA

Dissabte 1
7:00 CAMINANT x CATALUNYA
7:30 REM A REM
8:00 BA - BA
9:00 MATARÓ AL DIA
9:30 DE TEE A GREEN
10:00 THE WEEKLY MAG
11:30 NITS DE CAP ROIG
12:00 MATARÓ AL DIA
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 DOSOS AMUNT
15:00 MATARÓ AL DIA
15:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
16:30 CAMINANT x CATALUNYA
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 BA – BA
18:00 RESUM HORARI D’ESTIU
20:00 THE WEEKLY MAG
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TORNA-LA  A TOCAR SAM
22:30 GAUDEIX LA FESTA
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 REM A REM
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 THE WEEKLY MAG
4:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
5:00 DE TEE A GREEN
5:30 DOSOS AMUNT
6:30 REM A REM

Diumenge 2
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
8:00 BA - BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 REM A REM
10:00 DOSOS AMUNT
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:00 DE TEE A GREEN
13:30 REM A REM
14:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 REM A REM
17:00 DE TEE A GREEN
17:30 BA - BA
18:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
19:00 CONCURS DE RAJOLERS 
de la Festa Major de Granollers

17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 MATARÓ AL DIA
22:30 REM A REM
23:00 LA CONVERSA
23:30 HORARI D’ESTIU
0:30 MATARÓ AL DIA
1:00 GAUDEIX LA FESTA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 HORARI D’ESTIU
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 DOSOS AMUNT
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 TORNA-LA A TOCAR SAM

Dijous 6
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 BON DIA AMB ALEGRIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 MATARÓ AL DIA
10:30 NITS DE CAP ROIG
11:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
11:30 GAUDEIX LA FESTA
12:00 MATARÓ AL DIA
12:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:00 DE TEE A GREEN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 MATARÓ AL DIA
15:30 REM A REM
16:00 NITS DE CAP ROIG
16:30 REM A REM
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA
19:30 REM A REM
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:00 NITS DE CAP ROIG
21:30 DE TEE A GREEN
22:00 MATARÓ AL DIA
22:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 HORARI D’ESTIU
0:30 MATARÓ AL DIA
1:00 REM A REM

1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 HORARI D’ESTIU
4:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 NITS DE CAP ROIG

Divendres 7

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 BON DIA AMB ALEGRIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 MATARÓ AL DIA
10:30 GAUDEIX LA FESTA
10:45 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 NITS DE CAP ROIG
12:00 MATARÓ AL DIA
12:30 REM A REM
13:00 NITS DE CAP ROIG
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 MATARÓ AL DIA
15:30 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 DE TEE A GREEN
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA
19:30 DE TEE A GREEN
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:00 REM A REM
21:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
22:00 MATARÓ AL DIA
22:30 NITS DE CAP ROIG 
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 HORARI D’ESTIU
0:30 MATARÓ AL DIA
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CARNET ESPORTIU
2:30 HORARI D’ESTIU
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 REM A REM
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimarts 4
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 BON DIA AMB ALEGRIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 MATARÓ AL DIA
10:30 DOSOS AMUNT
11:30 GAUDEIX DE LA FESTA
12:00 MATARÓ AL DIA
12:30 NITS DE CAP ROIG
13:00 REM A REM
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 MATARÓ AL DIA
15:30 DOSOS AMUNT
16:30 GAUDEIX DE LA FESTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA
19:30 GAUDEIX DE LA FESTA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 REM A REM
22:00 MATARÓ AL DIA
22:30 NITS DE CAP ROIG
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 HORARI D’ESTIU
0:30 MATARÓ AL DIA
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 HORARI D’ESTIU
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 REM A REM

Dimecres 5
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 BON DIA AMB ALEGRIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 MATARÓ AL DIA
10:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
11:30 CAMINANT x CATALUNYA
12:00 MATARÓ AL DIA
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 MATARÓ AL DIA
15:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
16:30 TORNA-LA A TOCAR SAM

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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De l'1 al 30 de setembre, votació oberta
Tots els empadronats a Argentona majors de 16 anys poden participar de l'elecció  
de les propostes del pressupost participatiu per l'any que ve

Argentona: Redacció

 De l'1 al 30 de setembre totes 
les persones empadronades a 
Argentona majors de 16 anys po-
dran participar a la consulta ciu-
tadana del pressupost participatiu 
del 2018. També podran fer-ho 
aquelles persones que disposin 
d'alguna propietat al municipi i 
ho acreditin adreçant-se, abans 
del 25 d'agost, a l'Oficina d'Aten-
ció Ciutadana de l'Ajuntament 
d'Argentona.

La tercera edició d'aquest pro-
cés participatiu en què els veïns i 
veïnes del municipi poden decidir 
el destí de 500 mil euros del pres-
supost de l'Ajuntament, presentarà 
com a novetat que es podrà votar 
a dues llistes, una de projectes pe-
tits –fins a 18.000 euros–, i una de 
grans projectes. Podran escollir 

un màxim de tres de cada llista, 
atorgant 3,2 i 1 punt per ordre de 
prioritat. Només es podrà votar 
una vegada i no es pot repetir un 
mateix projecte.

Com es podrà votar?
Es podrà votar mitjançant l'ordina-
dor, telèfon o qualsevol dispositiu 

mòbil, a través de la pàgina web  
www.argentona.cat/consulta. 
Només cal el número de DNI i la 
data de naixement per exercir el 
dret a vot. També es pot dipositar 
la butlleta a les urnes que s'instal-
laran a l'Ajuntament i a l'Oficina 
municipal del Cros, i també s'ha-
bilitaran punts de votació al carrer.

Les propostes grans a votació (més de 18.000 euros)

Adequació de la Font Picant   180.000 euros 

Camins Escolars Segurs    225.000 euros

Asfalt del pàrquing del pavelló     175.000 euros € 

Renovació canonades Les Ginesteres  400.000 euros 

Camins comunitaris de Les Ginesteres  80.000 euros € 

Condicionament de voreres   65.000 euros€ 

Arranjament de voreres    100.000 euros

Adequació entorn Les Ginesteres   150.000 euros € 

Adequació del pàrquing del CAP   50.000 euros € 

Agents Cívics     40.000 euros

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Calvo, regidors del consistori i al-
tres autoritats, com el delegat del 
govern a Barcelona, Juli Fernández, 
i el president accidental del Consell 
Comarcal, Joaquim Arnó.

Després d'accedir per uns mi-
nuts a la parròquia de Sant Julià, 
la comitiva va acompanyar la 

 El 4 d'agost, festivitat de Sant 
Domingo, Argentona va rebre la 
visita del Molt Honorable President 
de la Generalitat, Quim Torra, amb 
motiu de la Festa Major i la 68a 
edició de la Festa del Càntir. El 
president va ser rebut a la plaça 
de l'Església per l'alcalde, Eudald 

El president de la Generalitat va assistir al Vot de Poble i 
va participar en la benedicció dels càntirs

Quim Torra assisteix a la Festa 
Major i la Festa del Càntir

Quim Torra amb Eudald Calvo, a la Festa Major d'Argentona Cedida 

cercavila de gegants i música fi ns 
a la font de Sant Domingo, on es 
va celebrar el Vot de Poble i la be-
nedicció de les aigües. Quim Torra 
va participar també de la venda de 
càntirs de l'Any, abans de dirigir-se 
fi ns al saló de plens de l'Ajunta-
ment, on va signar al Llibre d'Ho-
nor amb una llarga dedicatòria en 
què va desvelar la relació tan pro-
pera que manté amb el municipi 
i la fi ra de ceràmica.

Eudald Calvo va obsequiar  el 
president de la Generalitat amb 
els dos càntirs d'aquest 2018, una 
doble versió de la "Càntirmplora" 
en color vermell i negre, i un exem-
plar del Recull Enciclopèdic d'Ar-
gentona. Abans de cloure la seva 
visita institucional a Argentona, 
Torra va atendre als mitjans i fi -
nalment va acompanyar l'alcalde 
i el regidor de Cultura, Àngel Puig, 
al lliurament de premis al concurs 
de l'Aixecada de Càntirs. 

Es tractava de la primera vi-
sita ofi cial d'un President de la 
Generalitat en una Festa Major a 
Argentona.  | Redacció

Les millors imatges de la Festa Major 2018
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El tèxtil es manté de motor industrial del Maresme
Les dades generals confirmen que segueix sent un sector importantíssim 
en ocupació i facturació a la comarca

Economia: Redacció

 El 13,8% de la facturació del 
Maresme prové de les indústri-
es tèxtils maresmenques. Aquest 
és el primer subsector en termes 
de facturació de la comarca i, a 
més, guanya pes dins el conjunt 
de la demarcació de Barcelona. 
Segons l'anàlisi fet per l'Obser-
vatori de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal del Maresme, 
les empreses tèxtils del Maresme 
van generar, el 2017, 6.079 llocs 
de treball, el 31,11% del total del 
sector industrial comarcal.

L'anàlisi sobre el comporta-
ment del tèxtil maresmenc durant 

2017 confi rma la seva recuperació. 
Encara falta camí a córrer per arri-
bar a les dades prèvies a la crisi de 
2008, però ja portem quatre anys 
consecutius de remuntada. L'any 
passat va generar un 0,8% més de 
llocs de treball que l'any anterior, 
es van reduir a 2 els procediments 
de regulació d'ocupació i van aug-
mentar els comptes de cotització.

Important a nivell de província
A més, segons les dades del 
Registre Mercantil, les indústri-
es tèxtils són les que ocupen el 
primer lloc a la comarca en ter-
mes de facturació (el 13,8% del 

total). Aquest percentatge és su-
perior en una dècima al registrat 
el 2016. A això s'afegeix el pes dins 
de la demarcació de Barcelona. 
Les dades indiquen que les em-
preses maresmenques facturen 
el 23,7% del subsector en aquest 
àmbit geogràfi c.

Les dades de 2017 indiquen que 
les indústries tèxtils maresmen-
ques van generar un 0,80% més de 
llocs de treball arribant a una mit-
jana de 6.079. Contextualitzada, 
aquesta xifra assenyala que el 
31,11% dels llocs de treball en el 
sector industrial comarcal són ge-
nerats pel tèxtil.

Dins de les dues divisions en 
què ofi cialment es divideix aquest 
subsector econòmic –indústries 
tèxtils i confecció de peces de ves-
tir– és aquesta darrera la que ha 
tingut un millor comportament 
amb increments més remarcats.

La indústria tèxtil segueix sent el sector més important de l'economia comarcal Arxiu

El tèxtil forma part de l'ADN econòmic maresmenc Arxiu

0,8

El 0,80% és 
l'increment interanual 
de la mitjana de llocs de 
treball en les Indústries 
tèxtils

CulturaMaresme
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Els actes van arrancar el passat cap de setmana i 
s'allarguen fins a l'Onze de Setembre

La Festa Major de Caldes 
d'Estrac té corda per dies

Els Gegants de Caldetes seran protagonistes Cedida

 Caldes d'Estrac va prendre ja 
el cap de setmana passat el tes-
timoni que els diferents munici-
pis maresmencs es van tornant 
per celebrar la seva Festa Major. 

S'acosta el Remei i ja el darrer cap 
de setmana arrencaven els actes de 
festa que, en aquesta vila, duren de 
forma singular, ja que el programa 
se'n va fi ns a la Diada Nacional.

Aquest cap de setmana assisti-
rem al campionat de volei platja 
Svatour 2018 i al Primer Torneig 
d’Handbol de Festa Major, al pa-
velló. També tindrà lloc la gimcana 
solidària de la Creu Roja, el Torneig 
de Petanca Sènior i la segona Cursa 
de Cambrers d’Estrac. La nit del 2 
al parc de Joan Maragall, hi haurà 
la tradicional cantada d’Havaneres 
+ Rom Cremat amb els Pescadors 
de l’Escala. El dijous 6 de setem-
bre tindrà lloc a l’exterior de la 
Biblioteca Can Milans, la Nit de 
Poesia i música a la fresca, “Dues 
veus, un únic somni”, amb Iñaki 
C. Nazabal i Ian Sala. 

Els actes centrals s’iniciaran el 7 
de setembre a la tarda amb el cer-
ca-brindis amenitzat per ZeBRASS-
Marching Band. El 8 de setembre, 
pròpiament, se celebrarà el Dia 
del Remei.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

2129.000€ T

CASA EN SIERRA DE YEGUAS

BONITA CASA UNIFAMILIAR
Ref. 12626 SÓLO ESTRENADA 3 MESES!: Casa de 170 m2, 
dividida en 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. alu-
minio. Aire Acondic. Porche/ Garaje. Zona comunitaria. Se valorará 
cambio por propiedad en Mataró o alrededores.

T117.260€

CON TERRAZA DE 70M2
Ref. 12916 CIRERA-JTO. MAXIDECOR: 1er piso con entrada 
independiente. 70 m2 de vivienda + 70 m2 terraza superior por 
escalera interior. 3 habitaciones. Comedor y contracomedor. 
Cocina. Pequeño patio. Baño con ducha. Muy luminoso y so-
leado. Para reformar o ampliar. Muchas posibilidades. Producto 
exclusivo por características.. 

T225.000€

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, barbacoa. 3 dor+ 2 + en pl. superior. 
Salón com. 26m2, cocina integrada. Carp. roble. Ext. aluminio. 
Calefacción. Suelos gres!!
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passat. De fet, aquest és el carrer 
on hi ha l'escola Pi Gros, seu elec-
toral de l'1-O.

L'1-0 en aquest carrer
Aquell dia, un ampli desplegament 
de la Guàrdia Civil format per més 
de 200 agents va irrompre a l'escola 
per intentar evitar les votacions. 
Durant la intervenció de la poli-
cia hi va haver algunes càrregues 
i cops de porra contra els veïns 
que volien protegir l'escola per 
garantir que s'hi pogués votar. En 
el posterior escorcoll al centre, 
els agents també van fer algunes 
destrosses a l'interior però no van 
trobar-hi urnes ni paperetes per-
què els responsables de les meses 
van tenir temps d'amagar-les fora 
de l'edifi ci. Des de l'endemà ma-
teix dels fets, des de l'Ajuntament 
s'ha volgut poder commemorar els 
fets, però no hi ha acord en el com. 
Scafa explica que la seva proposta 
passa per posar una placa comme-
morativa a l'escola però assegura 
que com a alcaldessa “no és ningú” 
per canviar el nom “i menys si està 
dedicat a Martí i Pol”. | Red-ACN 

 Els veïns del carrer Miquel Martí 
i Pol de Sant Cebrià de Vallalta han 
rebut una notifi cació de l'Ajunta-
ment informant-los de l'aprovació 
d'una moció que acorda canviar 
el nom del carrer per rebatejar-lo 
com a carrer de l'1 d'octubre. La 
comunicació, però, era incomple-
ta, ja que la voluntat del govern 
unipersonal de Sònia Scafa (AVSC) 
era demanar el parer dels veïns so-
bre aquesta qüestió. La confusió 
ha generat certa polèmica i molts 
veïns han interpretat que aviat se'ls 
canviaria el nom del carrer. Scafa 
assegura que, malgrat les “pressi-
ons” dels partits independentistes, 
no ho farà i fi ns i tot anima els veïns 
a presentar al·legacions contra la 
moció i a recollir signatures per-
què es mantingui el nom original.

La moció
L'origen de la polèmica rau en la 
moció aprovada el 9 de novembre 
per la CUP, ERC i el PDeCAT, que 
demanava canviar el nom del car-
rer Miquel Martí i Pol per 1 d'oc-
tubre, en record al referèndum 
d'autodeterminació celebrat l'any 

L'alcaldessa demana als veïns que es mobilitzin perquè 
el vial no es passi a dir de l'1 d'octubre, com està aprovat

Polèmica pel canvi de nom del 
carrer Martí i Pol de Sant Cebrià

 A fi nals de juliol a Vilassar de Mar 
van començar les obres de reforç i 
consolidació d'uns trams de murs 
i de llera a la Riera de Cabrils i a 
la Riera de Vilassar de Dalt, mit-
jançant diverses actuacions per 
reforçar els murs d'endegament 
de les rieres i per estabilitzar la 
rasant en els trams de llera afectats.

Els aiguats del 12 i 13 d’octubre 
de 2016 van malmetre, en diferents 
trams, les esmentades rieres. A 
la Riera de Cabrils, per sota de la 
zona industrial, es van produir 
moviments en la rasant de llera, 
afectant l’estabilitat de les estruc-
tures d’endegament dels marges, 
deixant els fonaments dels murs 
parcialment descalçats.

Estabilitzar la llera
Amb l’obra es preveu l’estabilit-
zació de la llera amb la formació 
de diverses travesses de formigó 
armat. L’objectiu és pujar i estabi-
litzar la rasant en aquest tram per 
evitar que es descalcin els murs 
d’endegament d’ambdós marges. 
L'obra, fi nançada amb una subven-
ció de la Diputació de Barcelona, 
té una durada prevista de 4 me-
sos i un pressupost superior als 
329.000 euros.

Va quedar afectada pels 
aiguats del 2016

Obres de 
consolidació a la 
Riera de Vilassar

Càrregues policials a Sant Cebrià el passat 1 d'octubre

La Riera necessita millores  Cedida 

 ACN 
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És el coordinador de les festes i el president de l'Associació de Veïns de Cirera

Alberto Fernández,
la família de Cirera

Cugat Comas

 Darrere les grans iniciatives populars sempre hi 
ha gent de pedra picada, pencaire, que fa possible 
grans actes o festes. Al barri de Cirera n'hi ha molts, 
d'aquests imprescindibles i un d'ells és, sense cap 
mena de dubte, l'Alberto Fernández. Des de fa un 
any és el president de l'Associació de Veïns però 
ja en fa quatre que exerceix de coordinador de les 
festes, les més importants d'entre totes les de barri 
a Mataró. Fernández és de Cirera, s'estima aquest 
barri i es desviu per treballar-hi però de seguida 
recalca que això no va de personalismes: “El secret 
d'un barri tan actiu com el nostre és l'equip, són 
les persones. La gent que sent el barri com a propi 
i que fa 28 anys van recuperar les festes i les manté 
amb pràcticament la mateixa estructura i la mateixa 
essència”, explica Fernández. Ell és hereu del llegat 
de les primeres generacions de veïns que van fer 
possible que el barri, avui en dia, sigui reconegut 
principalment per dues coses: per les seves festes 
i sentiment propi i per la combativitat que mostra 
quan es tracta de fer segons quines reivindicacions.

Passada la quarantena, ja fa deu anys que l'Alberto 
està involucrat en l'engranatge que fa possible les 
festes. Explica que és dels que quan s'involucra en 
una cosa, hi posa el coll i així li van acabar per pro-
posar el paper de coordinador i porta la batuta d'un 
equip impressionant. 

A l'Alberto li agrada “que dins la Comissió enca-
ra hi hagi gent que treballa des del primer dia i que 
hagi contagiat l'esperit lluitador i guerrer, d'ajudar, 
a tothom que s'hi suma després”. Per ell hi ha una 
gènesi en la manera de ser dels cirerencs: “Hi ha 
una essència i és la de treballar i ajudar, de conta-
giar sentiment d'equip, un llegat i una manera de 
fer que volem mantenir”, assegura. 

Redescobrir Mataró

Pel seu coordinador, la Festa de Cirera “és la ger-
mana petita de Les Santes”. Reconeix que no sem-
pre surten els números però que “hi ha un llistó de 
programació del que no podem ni volem baixar i 
així el programa es manté” amb grups de renom, 
els focs artificials o actes per a totes les edats. 

Apunts

Defineix-te: Un veí que s'estima el seu barri i la seva 
gent. M'agrada ajudar als altres.

un referent: Miguel López, qui em va introduir en 
aquest món.

un viatge: La Rivera Maya, em va agradar molt.

un somni: Que l'antiga escola bressol retorni al barri 
amb nous usos.

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

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

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y 
TRASTERO : Ascensor, 100m2, 4 hab., baño y 
aseo,  salón 30m2 con balcón exterior, carpin-
tería exterior aluminio..(C.E. EN TRÁMITE).

EXCELENTE VIVIENDA DE 116M2+40M2 
DE GOLFAS:  Reformada, tza solar.12m2 + otra de 
40m2, salón 25m2, chim., cocina off, galeria, 3 hab., 2 
baños, 1 vecino. (C.E. EN TRAM.) (ANTES 239.000€)

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 3 
hab. 1 doble, baño con bañera, cocina, galería, 
balcón exterior, a.a bomba calor. Puertas cere-
zo, vistas  mar y montaña (C.E. EN TRÁMITE).

ZONA TRANQUILA DE CASITAS. ÚLTIMO 
PISO EN VENTA: Pl. baja, jardín 60m2, cocina, 2 
hab. + trastero-lavadero, salón-com., baño con du-
cha. Piso a precio de alquiler.. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 4502 
Z. CERDANYOLA ALTA:

142.000€

Ref. 2508
Z. LLUIS COMPANYS:

199.000€

Ref. 2512 
Z. PZA. CATALUNYA:

172.000€

Ref. 4448
Z. CENTRO:

174.900€

  

Vivienda con entrada independiente para refor-
mar, actualmente tiene 2 habitaciones, baño y 
cocina. Excelente ubicación!

PISO GRANDES DIMENSIONES, VISTAS A  
MAR / MONTAÑA Y PK INCL:  4 hab. 1 suite, 2 
baños, cocina office, salón 30m2,  2 balcones,  calef., 
ascensor. Com. reducida (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 6039
Z. PAÏSOS CATALANS:

258.000€

T

TT

Ref. 5135
Z. CIRERA:

68.000€

T IDEAL INVERSORES. 
PLANTA BAJA 
PARA REFORMAR 
A SU GUSTO

Ref. 4488
        Z. P.CATALANS:

 229.000€
AHORA

ZONA TRANQUILA DE CASITAS. ÚLTIMO ZONA TRANQUILA DE CASITAS. ÚLTIMO T

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y PISO GRANDES DIMENSIONES, VISTAS A  PISO GRANDES DIMENSIONES, VISTAS A  T

EXCELENTE VIVIENDA DE 116M2+40M2 

TT

T

T

T CASA CON PARKING Y LOCAL COMERCIAL 
DE 25M2:  3 hab.+ buardilla,  2 baños comple-
tos en suite, 1 aseo,   cocina fórmica y galería 
anexa, terraza de (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 1433
Z. CENTRO:

315.000€

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

173.250 €MATARÓ - Peramàs

83m², al costat Pl. Granollers. De 3 habitacions, 1 bany, cui-
na offi  cce, saló amb gran fi nestral, terres de gres, portes la-
cades, tancaments d’alumini. Ascensor!!  T151393

PLANTA BAIXA TOTALMENT REFORMADA!

278.250 €MATARÓ - Via Europa

Amb 2 habitacions (1 és suite), 2  banys complets, cuina office, 
saló menjador amb sortida a terrassa. Disposa de 2 places pàr-
quing i traster. Zona comunitària amb piscina!! T 151242

PIS MOLT LLUMINÓS AMB UNA TERRASSA DE 23M2!!

69m², saló-menjador amb sortida a balcó, 2 habitacions, un 
bany, cuina offi  ce, calefacció, els terres de parquet, tancaments 
ext. d’alumini, aa/cc. Immillorable situació!! T 151460

PIS MOLT CÈNTRIC AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

185.000 €MATARÓ - Centre

250.000 €MATARÓ - Centre

De 90m², 3 habitacions (1 suite), 2 banys complets, aa/cc.... Amb 
sol tot el dia! A prop de la Plaça  Santa Anna i  la platja. Terres de 
gres, les portes lacades. tanc.aments ext. d’alumini!! T151452

PLANTA BAIXA AMB GRAN TERRASSA A NIVELL DE 45M2!

350m² en 3 plantes. Planta baixa 70m², cuina independent, saló men-
jador, un bany complet , ascensor. Planta superior amb 2 habitacions 
dobles + bany. Última planta amb estudi de 70m²!!  T250185

CASA AMB GRAN TERRASSA A NIVELL DE 100M2!

472.500 €MATARÓ - Camí Serra

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

90m², 3 habit., 2 banys, cuina off, saló-menj., balcó, tanc. alumini, garatge, calef., 
gres, portes fusta, pl. garatge. Entrar-hi a viure!! T 107839
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93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

690 €MATARÓ - Centre

2n pis sense ascensor de 85m², amb 3 habitacions, 1 bany, cui-
na office amb safareig, saló-menjador amb balcó, traster, terres 
de gres, calefacció, portes de fusta. Petit traster!! T110620

PIS TOTALMENT MOBLAT I EQUIPAT MOLT LLIUMINÓS!

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

750 €MATARÓ - Els Molins

BONIC PIS AMB EXCEL·LENT RELACIÓ QUALITAT PREU!!
2n pis sense ascensor de 90m², de 4 habitacions, un bany refor-
mat, cuina office reforrmada, saló-menjador amb balcó, galeria, 
portes de fusta, els terres gres, tanc.d’alumini!! T 110627

90m², 3 habit., 2 banys, cuina off, saló-menj., balcó, tanc. alumini, garatge, calef., 
gres, portes fusta, pl. garatge. Entrar-hi a viure!! T 107839

800 €MATARÓ - Centre

DÚPLEX MOLT ASSOLELLAT AMB GRAN TERRASSA DE 30M2!!
65m², 2 habitacions, 1 bany, 1 avabo, cuina americana, saló-
menjador amb sortida a balcó, calefacció, portes de fusta, tanc. 
exteriors d’alumini,  split d’aire de fred i calor!! T 102095

1.200 €MATARÓ - Centre

GRAN ÀTIC DÚPLEX TOT REFORMAT MOLT BEN COMUNICAT!
110m² dividit en 2 plantes, amb 3 habitacions, 2 banys, cuina ame-
ricana, saló-menjador, balcó, calefacció, els terres de marbre,  las 
portes de fusta, tanc. d’alumini, 2 tsses de 15m²!! ! T 110455

650 €MATARÓ - Cerdanyola

70m², 2 habitacions, un bany, cuina office, saló-menjador, cale-
facció, tancaments exteriors d’alumini, terres de parquet, amb 
ascensor i galeria. Molt lluminós!! T110632

PIS LLUMINÓS I FUNCIONAL MOLT BEN COMUNICAT!!
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