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A EMPENTES I RODOLONS 
Els equilibris entre dos rivals convertits en socis de govern

marquen el balanç de la primera meitat de mandat
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

115.500€

SÓLO 3 VECINOS
Ref. 12720 JTO. PRES, TARRADELLAS: En 
pequeña comunidad de vecinos.Piso de 80 m2 
de pocas escaleras y con una bonita terraza su-
perior de 20m2. 3 dormitorios (2 dobles). Buen 
estado conservación. Precio realmente bueno en 
zona tranquila.

T

73.000€

¡ATENCIÓN INVERSORES!
Ref. 12454 JUNTO CTRA. DE MATA: De 
precio muy asequible y con buena rentabi-
lidad. Piso NO ALTO Y REFORMADO en su 
totalidad. Distribución cuadrada sobre 70m2. 
Salón ampliado. Balcón. Tiene los suelos de 
parquet. Precio realmente bueno!!

T

186.000€

CON PATIO DE 50M2 + PARQUING
Ref. 12724 EIXAMPLE: De reciente construcción 
y perfectamente ubicado. Piso con muy buenas 
características. A un paso del centro y cerquita de 
la estación. Sin necesidad de reforma alguna. 2 ha-
bitaciones amplias.Bien orientado y soleado.

T

309.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12713 CAMÍ DE LA SERRA: Único por 
sus singulares características. Ático-Duplex de 
grandes dimensiones Reformado con acabados 
de alta calidad y con amplios espacios exteriores 
de terrazas incluso con jacuzzi Perfecta orienta-
ción. Parquing incluido. MUY ESPECIAL!

T

99.000€

EXCELENTE INVERSIÓN

Ref. 12711 RDA. CERDANYA: Primer piso  reformado  junto colegios y CAP Cerdan-

yola. Superfi cie  80 m2  .3 habitaciones.Salón comedor espacioso.Balcón.Cocina impe-

cable.Puedes pagar menos que un alquiler y tener tu propio piso... Atención al precio!! 

T

T 138.000€

CIERTAMENTE  ESPECIAL

Ref. 12710 JTO. SALESIANOS: Vivienda 90m2 reformado en su totalidad.Luminoso 

y exterior.Destaca su gran cocina 14m2. De superfi cies amplias y bien distribuidas.3 

dormitorios( antes 4).Baño + Aseo.En el eje comercial de Cerdañola.

T

T 170.000€

BUENA COMPRA

Ref. 12722 PERAMÀS: Peramàs: Vivienda 90 m2 en una de las zonas mejor equipadas de 

Mataró. Todo a su alcance sin necesidad de utilizar su vehículo. 4 dormitorios. Salón comedor 

luminoso. Balcón soleado. Cocina equipada. Una de las mejores ocasiones del momento.

T

T 284.000€

CON TERRAZA DE 60M2
Ref. 12729 JTO. PZA ITALIA: Para disfrutar de una gran terraza a nivel de la vivienda.
Buen piso de 110m2 sin pasillos. Estado interior IMPECABLE. 4 dormitorios (2 dobles).
Gran sala de estar.Balcón. Parquing incluido IDEAL CAMBIOS DEFINITIVOS!

T

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

115.500€

SÓLO 3 VECINOS
Ref. 12720 JTO. PRES, TARRADELLAS: En 
pequeña comunidad de vecinos.Piso de 80 m2 
de pocas escaleras y con una bonita terraza su-
perior de 20m2. 3 dormitorios (2 dobles). Buen 
estado conservación. Precio realmente bueno en 
zona tranquila.

309.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12713 CAMÍ DE LA SERRA: Único por 
sus singulares características. Ático-Duplex de 
grandes dimensiones Reformado con acabados 
de alta calidad y con amplios espacios exteriores 
de terrazas incluso con jacuzzi Perfecta orienta-
ción. Parquing incluido. MUY ESPECIAL!

• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor de 
su propiedad y la forma de rentabilizarla y obtener 
el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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Queden 15 dies per a ser artista i plasmar la teva 
idea de cartel de Les Santes. El 25 de juny acaba el 
termini per presentar propostes al 9è Concurs del 
Cartell Alternatiu de Santes. Una oportunitat perquè 
tothom, sigui de l'edat que sigui, faci una proposta i 
l'ocasió perquè siguin els mataronins els que escullin 
la guanyadora. Es poden entregar tantes propostes 
com es vulgui, en la tècnica i temàtica que plagui.

Últims 15 dies per participar al 
Concurs del Cartell Alternatiu de Santes 

L’ENQUESTA

Creus que el govern 
arribarà unit a final de 
mandat?

67,4 % Sí.
32,6% No.

MESEGUER I LÓPEZ

LA PREGUNTA

Creus que la Fira de Mataró 
és prou atractiva?

MUR ENDERROCAT

Els músics de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra van ser els 
darrers a trepitjar l'escenari del Casal l'Aliança en la programació del 
Músiques Tranquil·les. 

APLAUDIT:  Es retiren dos puntals 
del CN La Sirena després de tem-
porades de dedicació. Mataronines 
d'adopció de ple dret.

CASTIGAT: El relat d'uns veïns a 
qui un camió de la brossa va abatre 
el mur de casa posa de manifest 
falta de recursos municipals.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

El certamen és popular i les bases del mateix es poden 
consultar a través de la web totmataro.cat/cartellsantes

Els participants del Concurs opten a guanyar un 
iPad mini gentilesa de SimóMac, un lot de productes 
de plàstica gentilesa d'Abacus o un menú doble genti-
lesa de Bocca Restaurant. A pensar, a imaginar, a crear 
i a guanyar, doncs!

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1775.indd   1 7/6/17   16:54



paginas para pdf's.indd   2 7/6/17   13:26



A partir de
425.000€
Distribució i acabats personalitzats

min. de Barcelona min. de Mataró Park

20 2

CASES
DE 316m2 CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)
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A partir de
425.000€
Distribució i acabats personalitzats Parcel·les de 450m2

www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2 CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)
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MÉS QUE UN REPTE
Quatre mataronins es proposen nedar per relleus 
des de Mataró fi ns a Mallorca

La solidaritat és un objectiu comú, fem-la com els 
castells: fent pinya i construïm-la des de baix
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Tercera exposició al Bassat

Juny

 

Solidari
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 Foto antiga Les portades

  Aquesta foto de principis del 
segle XX ens mostra un dels ritu-
als més típics del sector peixater 
com és la subhasta del peix. Als 
més joves els costarà d'identifi car 
la ubicació de la fotografi a, però 
és la platja de Mataró, dècades 
abans que s'hi projectés el Port 
que va modifi car completament 
l'aspecte que tenia. A l'alçada de 
l'actual Carrer de Sant Antoni hi 
veiem, pres des de l'altra banda de 
la línia del ferrocarril, les barques 

L'antiga subhasta del peix

pesqueres a la sorra i desenes de 
persones fent cercle al voltant de 
la mercaderia del dia que els pes-
cadors col·loquen al millor pos-
tor. El gènere anava directe a les 
peixateries i el ritual propi de la 
subhasta era tot un espectacle.

A la mateixa platja hi veiem un car-
ro, una barraca i, si ens hi fi xem, 
també hi apreciarem les línies del 
tren com creuen horitzontalment 
aquesta imatge d'arxiu. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1775.indd   1 7/6/17   13:11



Festa
al Port
de Mataró 
17 i 18 de Juny

Sortides en golondrina, 
catamarà i vaixell de vela

Tastets de vela, caiac, 
paddle surf i big paddle surf

Motos aquàtiques

Passeig en el llaüt 
Sant Ramon

Activitats, tallers 
i atraccions infantils

Mercat mariner

Mostra nàutica

Exposicions i xerrades

ACTIVITATS GRATUÏTES 
Prèvia inscripció, fins esgotar places.

INSCRIPCIONS fins al 15/06 a:

www.vineamataro.cat

Tel. d’Atenció Ciutadana 010
807 117 010 des de fora de Mataró. De 
8 a 19 h de dilluns a divendres. Cost de 
la trucada segons tarifa de l’operador.

I durant la Festa al Port, al punt 
d’informació, en cas que quedin 
places disponibles.

Oficina de Turisme de Mataró   
   La Riera, 48 
(+34) 937 582 698
www.visitmataro.cat
    Vine a Mataró
    @vineamataro

Organitzen:

Amb el suport de:

Blaumar Bivalvia
Bricbarca
Escola de Vela de Mataró 
Viu la Vela
Rem Capgrossos de Mataró

Jet Ski
Niman Sub
Mediterranean Dive Center
Esdeveniments 7vetes
Associació Posidònia 2021

Institut de Ciències del Mar 
de Barcelona (CSIC)

Associació d’Usuaris del Port 
esportiu de Mataró 4h gratuïtes
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8 policies per aturar les ocupacions 
La unitat, que també portarà a terme altres tasques per garantir la convivència, ja ha 
intervingut 25 casos d'ocupació il·legal d'habitatges des de l'1 de maig

Ocupacions: Laia Mulà

  Mataró crea la Unitat de Civisme 
i Convivència de la Policia Local 
que es dedica, des que va iniciar 
l'activitat l'1 de maig, a atendre les 
demandes ciutadanes relacionades 

amb les ocupacions il·legals d'ha-
bitatges. La regidora de Via Pública, 
Equipaments i Espais Públics, 
Núria Moreno, va destacar durant 
la roda de premsa de presentació 
que han posat en marxa “un pro-
tocol que unifica les actuacions 

per donar resposta efectiva a les 
ocupacions d'immobles”. A més, 
va afirmar que la unitat buscarà 
resoldre els conflictes de convi-
vència, no només en relació a les 
ocupacions.

Un total de 8 agents de policia 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1,2 ocupacions.indd   2 6/6/17   18:24



Una de les altres actuacions d'aquest pla d'acció transversal és 
la campanya d'inspecció d'habitatges buits d'entitats financeres 
per comprovar si estan o no ocupats il·legalment i exigir a la 
propietat que els destinin al lloguer social. La campanya es va 
aprovar a finals del 2016 i que es va posar en marxa aquesta 
darrera Setmana Santa. L'objectiu fixat pel consistori és arribar a 
inspeccionar prop de 400 habitatges aquest 2017, dels quals ja 
se n'haurien revisat 64. Segons el primer balanç s'han detectat 
39 immobles ocupats, un 61% del total i els altres 22 estan buits. 
Sobre aquests pisos buits de manera injustificada, l'Ajuntament 
reclamarà l'ús social a les entitats financeres.

Campanya 
d'inspecció de 
pisos buits

dividits en dos torns i 2 caporals 
formen la Unitat que des de l'1 de 
maig ja ha intervingut 25 casos. A 
més, s'han evitat tres ocupacions 
amb la intervenció quan s'inten-
tava accedir a l'habitatge a partir 

de l'avís dels veïns.

La Unitat neix com a eina de 
gestió de casos de proximitat

Les ocupacions il·legals no són 
l'única àrea d'actuació de la unitat, 
sinó que també es faran càrrec de 
l'organització i execució de campa-
nyes de conscienciació i prevenció 
de qüestions relacionades amb la 
convivència i el civisme, així com 
la interlocució amb associacions i 
entitats veïnals, comercials, edu-
catives, religioses, entre d'altres.

La roda de premsa de presen-
tació va comptar amb alguns dels 
agents de la Unitat, a més de l'In-
tendent Major i el Subinspector. 
L'Intendent Major va destacar que 
aquesta respon a un “nou model 
de policia de proximitat”.

Diferenciar les ocupacions
A més, la regidora de Benestar 

Social, Isabel Martínez, va deixar 
clar que el tema de les ocupacions 
“és polièdric” i que distingeixen en-
tre les ocupacions per necessitat, 

a les que va afirmar que intenten 
donar resposta, de les que “causen 
problemes amb els veïns i l'entorn” 
i en les que cal intervenir.

Núria Moreno

"Volem unificar les actua-
cions per donar resposta 
efectiva a les ocupacions 
d'immobles"

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Detingut per ocupar i rellogar pisos
L'arrestat punxava la llum, canviava el pany de la porta i cedia l'habitatge per un preu 
d'entre 1500 i 2000 euros 

Ocupacions: Redacció - ACN

  Els Mossos d'Esquadra han de-
tingut un home, de 37 anys i veí 
de Mataró, per haver llogat de for-
ma il·legal pisos buits que havia 

ocupat il·lícitament. L'arrestat, 
acusat de delictes de coaccions i 
altres estafes, es dedicava a loca-
litzar habitatges buits, preferent-
ment d'entitats bancàries, els quals 
ocupava i preparava per a que algú 

hi pogués entrar a viure. En aquest 
procés, punxava la llum i canviava 
el pany, per després demanar un 
preu d'entre 1500 i 2000 euros a 
qui volgués accedir-hi. Dues de-
núncies rebudes des de principis 

La comissaria dels Mossos d'Esquadra a Mataró Arxiu 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1775.indd   2 7/6/17   17:32



. Cursos d'anglès presencials 
       i "online". Preparació i exàmens de 
       Cambridge i IELTS. Viatges lingüístics i 
       campaments a l’estiu

93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat

d'any van permetre a la policia 
identifi car el presumpte delin-
qüent, a qui van detenir el passat 
26 de maig. Després de passar a 

disposició judicial, el magistrat de 
guàrdia en va decretar la llibertat 
amb càrrecs.

La primera denúncia
L'origen de la investigació es si-
tua al gener, quan un home va 
denunciar als Mossos d'Esqua-
dra les condicions en què havia 
pagat una quantitat de diners a 
un desconegut a canvi d'un pis 
a Mataró. L'afectat va denunciar 
que l'habitatge tenia els serveis de 
llum i aigua punxats i que, quan 
feia un mes que s'hi havia instal-
lat, algú li havia canviat el pany i 
s'havia trobat altres persones a 
l'interior.

Segons va relatar, els nous in-
quilins van assegurar haver llogat 

Després de passar a 
disposició judicial, el 
magistrat en va decretar 
la llibertat amb càrrecs.

el pis al mateix home que prèvi-
ament havia fet les gestions amb 
ell. Amb tot, cap dels dos afectats 
va saber identifi car qui era el pre-
sumpte estafador.

Segona denúncia
Més recentment, a mitjans de 
maig, un altre home va denunci-
ar que havia donat la paga i senyal 

per comprar el pis d'una entitat 
bancària a Mataró, i que poc des-
prés l'habitatge havia estat ocupat 
il·legalment. Els inquilins que va 
trobar a dins van dir que un home 
els havia venut les claus per en-
trar-hi. Aquestes dues denúncies 
van permetre als Mossos d'Esqua-
dra localitzar l'autor de les estafes 
i detenir-lo.

núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Front comú a l'Ajuntament contra la 
implantació de macroprostíbuls
Els Grups Municipals units per endurir la normativa que restringeixi la possibilitat d'obrir 
aquests centres a Mataró

Societat: Laia Mulà

     La Junta de Portaveus, amb re-
presentants dels grups municipals 
de l'Ajuntament de Mataró, es va 
reunir per fer front comú i buscar 
la manera d'endurir les restric-
cions que impedeixin l'obertura 
de macroprostíbuls a la ciutat. 
En la compareixença davant els 
mitjans de comunicació els por-
taveus van brindar un missatge 
d'unitat i tranquil·litat: “l'Ajun-
tament lluita contra la instal·lació 
de macroprostíbuls i ho seguirà 
fent”, va declarar David Bote, al-
calde de Mataró.

Actualment no existeix cap lli-
cència vigent ni en tràmit per a 
l'obertura de prostíbuls de grans 
dimensions, ja que les que havi-
en sol·licitat temps enrere ja han 
caducat. La nul·litat de l'ordenan-
ça, però, permetria crear aquests 
centres de naturalesa sexual de 
grans dimensions.

Una Normativa de Planejament
El Tribunal Suprem (TS) va ratifi car 
la sentència del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya (TSJC), 
que anul·lava dos articles de l'or-
denança per frenar-ne l'obertura, 
concretament els referents a limi-
tacions de superfície. Tot i això, la 
nul·litat dels articles encara no és 
aplicable, doncs cal que es noti-
fi qui la fermesa de la sentència a 
l'Ajuntament.

 L'Ajuntament estudia man-
tenir les limitacions referents a 
les dimensions mitjançant una 
Normativa de Planejament, en lloc 
de fer-ho a través de l'ordenança 
que havien impulsat.

Des del 2010
L'empresa 'José Maria Colomer 
Ribot SL' va sol·licitar les llicències 
per construir dos edifi cis que reu-
nirien gairebé un centenar d'ha-
bitacions al Polígon de Les Hortes 
de Mataró. En cas que fi nalment 
s'autoritzés la construcció dels dos 
bordells, el polígon esdevendria un 
dels emplaçaments prostibularis 
més grans d'Europa. Uns mesos 
més tard de la sol·licitud, però, 
l'Ajuntament presentava l'orde-
nança i el Pla Urbanístic amb la in-
tenció de frenar-ne la construcció.

Foto d'unitat de tots els grups municipals en contra del macroprostíbuls Cedida

El solar de les Hortes del Camí Ral on es volen ubicar Cedida

CulturaCiutat núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Un milió d'Europa per a recuperar el Cafè Nou
L'equipament, per a usos turístics i culturals, ha de reforçar l'eix de la Riera i entraria en 
funcionament el 2020 segons el calendari previst

Societat: Cugat Comas

 Mataró volia recuperar el Cafè 
Nou i ara, gràcies a fons europeus, 
ja té projecte, calendari i fi ns i tot 
usos previstos per a aquest edifi -
ci, que forma part del patrimoni 
històric cooperativista a la ciutat. 
Europa ha concedit una ajuda dins 
del programa FEDER de quasi un 
milió d'euros per a recuperació de 
patrimoni al projecte de rehabi-
litar aquest edifi ci, a tocar de La 
Presó. Pel Primer Tinent d'Alcal-
de i regidor de Cultura Joaquim 
Fernàndez es tracta de "recuperar 
el Cafè Nou, el que era, més enllà 
de la recuperació del patrimoni 
arquitectònic i històric" i és que 
els plans de l'Ajuntament passen 
perquè sigui un punt modernitzat 
d'informació turística, un cafè-
bar i un espai polivalent per a tot 
tipus d'actes.

El Cafè Nou es complementa, 
òbviament, amb el seu pati ho-
mònim recuperat fa quatre anys. 
L'ajuda europea és de 941.000 
euros als quals caldrà sumar 
l'aportació municipal ja prevista 

al programa d'inversions. Aquesta 
és, després de les actuacions de 
la Llei de Barris a Rocafonda, la 
segona inversió més important 
del mandat.

Els usos que tindrà
El nou Cafè Nou hauria d'entrar 
en funcionament, segons el ca-
lendari previst, el 2020 i fer-ho 
destinant la planta baixa a punt 
d’informació turística dotat amb 
tecnologia innovadora, botiga tu-
rística i un espai de trobada amb 
servei de bar; i la planta primera a 
activitats d’exhibició cultural per 
a revitalitzar i ampliar el sector 
de les arts escèniques i la música 
programant teatre, dansa i mú-
sica. L’espai diàfan pretén acollir 
també actes ciutadans de dife-
rents àmbits.

Potenciar l'eix Riera
Aquesta operació permetrà po-
tenciar l’eix de La Riera i disposar 
d’un potent nucli d’equipaments 
culturals: La Presó, el Pati del Cafè 
Nou, el mateix Cafè Nou, la Sala 
Cabanyes, el Teatre Monumental, 

l’Aula de Teatre i l’Ateneu de la 
Fundació Iluro.

Reforç turístic
La regidora de Promoció Econò-
mica Dolors Guillén assegura que 
el Cafè Nou serà el punt de sortida 
de les diferents rutes guiades que 
hi ha per a turistes a la ciutat, així 
com un punt ideal per a tastets 
gastronòmics de les mateixes ru-
tes. Vol ser un reforç dels itineraris 
existents i anirà més enllà d'un 
punt d'informació amb botiga com 
el que hi ha a l'edifi ci del mateix 
Ajuntament. Així, Guillén vol situ-
ar-hi un "espai experiencial" per als 
visitants, amb pantalles i elements 
en tres dimensions per a veure tot 
el patrimoni i recursos que hi ha 
a la ciutat, un punt modernitzat, 
adaptat a l'"smart tourism".

El govern dona gran transcen-
dència a l'aposta per aquest equi-
pament i Fernàndez assegura que 
"el Cafè Nou, el Pati i la Presó seran 
un pol d’activitat que ajudarà al 
desenvolupament econòmic del 
centre de la ciutat. Promocionant 
el centre, promocionem la ciutat".

Mataró podrà recuperar els usos del Cafè Nou gràcies a la subvenció europea Arxiu
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la tasca feta pel govern: “nosaltres 
vam acceptar el repte gens fàcil de 
governar”.

Els dos polítics asseguren que 
mantenen una molt bona relació 
personal i que resolen els proble-
mes "dia a dia".

Suport a Calpe
El líder de CiU i primer tinent d’Al-
calde Joaquim Fernàndez va do-
nar ple suport a la regidora Núria 
Calpe. “Tots ens podem equivocar 
i dir paraules poc apropiades i ex-
pressions desafortunades però la 
regidora ha fet molt bona feina, ha 
aportat molt treball en molts àm-
bits i té tot el nostre suport com 
no podria ser d’altra manera”, va 
dir. | C.C.

  La crisi interna dins el govern 
bipartit de Mataró es pot donar per 
tancada d'acord amb les declaraci-
ons públiques dijous dels dos líders 
que van signar el pacte: David Bote 
i Joaquim Fernàndez. L’Alcalde va 
donar per bona la rectifi cació de 
la regidora Núria Calpe sobre la 
gestió de PUMSA en l’afer de Can 
Quirze assegurant que “la pròpia 
regidora va parlar de liquidació 
ben feta i rigor jurídic, és un acla-
riment sufi cient i important”. Bote 
reconeix que “les primeres decla-
racions de Calpe parlant de morts 
als armaris van ser irresponsables” 
tot i que assegura que “tots com-
prenem les raons i la història dels 
propietaris”. Malgrat això advoca 
per “mirar endavant” i reivindica 

Tots dos donen per segur que es mantindrà el pacte fins 
al final del mandat

Bote i Fernàndez donen per 
tancada la crisi de govern

  El mes de maig acostuma a ser 
propici a l'ocupació. Aquest 2017 
no ha estat excepció i Mataró el 
tanca amb 370 persones menys 
desocupades, segons les dades de 
l'Observatori del Mercat de Treball 
de Mataró. Això suposa una baixa-
da del 3,72 per cent molt similar a 
la registrada a nivell català, del 3,82 
o maresmenc, del 3,35 per cent. En 
tancar-se el cinquè mes de l'any hi 
ha registrades 9.575 persones en 
atur, deixant enrere el topall histò-
ric dels 10.000 que per primer cop 
en vuit anys es va superar el mes 
passat. En la variació interanual, la 
baixada segueix agafant embran-
zida i ara hi ha 1.346 mataronins 
menys a l'atur que just fa un any, 
a inicis de juny del 2016.

És el cinquè maig consecutiu en 
el qual l'atur retrocedeix amb força 
i el d'aquest 2017 és el segon millor, 
en termes de generació d'ocupació, 
sols superat pel del 2015.

Taxa encara alta
El nombre d'aturats a Mataró se-
gueix assimilant-se a registres pre-
vis a la crisi si bé la taxa del 15,92 
segueix sent manifestament supe-
rior que la catalana, de l'11,77 i la 
maresmenca del 13,28. A nivell de 
tot l'Estat sí que la taxa és superior 
a la mataronina, del 16,12. | C.C.

El mes deixa la taxa en un 
15,92 per cent 

370 mataronins 
troben feina el mes 
de maig

11

El govern es manté 
doncs estable amb 11 
regidors, 6 de socialistes 
i 5 de l'actual Pdecat

4

Quatre setmanes van 
passar entre les primeres 
declaracions de Calpe i la 
crisi de govern

David Bote i Joaquim Fernàndez mantenen el pacte de govern

L'atur baixa  Arxiu 

 Cugat Comas
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Personalitat Confusa 
(límit) i dependent 
(submisa) (3/6)

ILa personalitat confusa es carac-
teritza per una major desorganit-
zació impulsiva i confusió de sen-
timents. És major en relació a la 
personalitat fòbica, per exemple. 
I així és molt impulsiva. I li manca 
agafar iniciatives i a vegades com 
si estigués cansat/da.

També apareix la ràbia o la ira, 
per bé que alguns no ho diferencien. 
Pot explotar en un moment donat. 
Hi ha alguns que són destructius 
cap en fora, envers els altres; i un 
altre tipus ho fan cap a si mateix, 
conductes autolesives (fer-se mal 
a si mateix/a). Els casos extrems i 
seriosos, per exemple, conduir sota 
l'efecte de substàncies tòxiques.

És una personalitat a la qual li 
cal ajut, de pensar, reflexionar. 
Prendre consciència de la reali-
tat. No són fàcils de tractar i les 
relacions amb els altres són a ve-
gades tumultuoses i inestables. En 
el fons problemes emocionals de 
sentir-se abandonat.

La personalitat dependent o 
també submisa és la que té una 
voluntat feble, falta d'energia psí-
quica. No poden evitar hàbits tò-
xics i negatius. Es destaca un grau 
important d'immaduresa. Així s'ex-
plica que siguin atrapats per sec-
tes o bandes. Pot tenir idees però 
no les porta a la pràctica. A més, 
inhibeix l'agressivitat. Es troba 
també al món masoquista. Com 
si el patiment, no el dolor, fos un 
plaer. I no van a la consulta per-
què haurien de demanar permís. 
Certament, una personalitat que 
amb un ajut psíquic li podria enfor-
tir el seu ego i la seva autoestima.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics la fórmula 

cooperativa

AL CAFÈ DE MAR

Ho organitza: Promou: Impulsat per: Amb el finançament de: Amb la col·laboració de:

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Correu electrònic: mmedina@ajmataro.cat | Telèfon: 664237413

 Segueix-nos a  @CoopMaresme 

LA DIMENSIÓ ECONÒMICA
3, 5, 7, 10 i 12 de juliol de 10 a 14h

Gestió pressupostària, gestió comptable, gestió 
financera, gestió de tresoreria i pla de viabilitat

LA DIMENSIÓ COMERCIAL
14 i 17 de juliol de 10 a 14h

Anàlisi de model de negoci, posicionament de marca, 
eines que ofereixen les xarxes socials, mitjans de 

comunicació, esdeveniments, acció comercial

RECURSOS ESPECÍFICS DE LES COOPERATIVES
19 juliol de 10 a 14h

Xarxes i espais de representació, xarxes d’intercooperació, 
recursos públics i privats dirigits a cooperatives, 

comunicació i visibilització del fet cooperatiu

FORMACIÓ
GRATUÏTA

I, a més, servei d’acompanyament, suport a la creació 
i desenvolupament per a emprenedors i empreses 

d’economia social a tot el Maresme
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres  

9
de juny

Espai Culinari Cafè de Mar 
(c. Santa Rita, 1. Mataró) //
Obertura de portes: 20h
Concert: 21.30h // 
Entrada lliure

SPACE INVADERS, 
A MOURE L'ESQUELET!

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

JARPS
Divendres 9 juny / 23h / Mirinda (Pl. 
Can Xammar. Mataró) / Preu: 3€.
Concert dels mataronins Jorge 
Agustin i Roger Palomer.

Los Peces de Cristina
Dissabte 10 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
La veu d'una jove amb un so fresc 
i natural entre el pop i l'indie.

Ballada de lindy hop
Dissabte 10 juny / 22h / Sala Clap (c. 
Serra i Moret, 6. Mataró) / Preu: 2€.
Conduirà l'acte el col·lectiu Big 
Head Hoppers.

Vermut musical: 'Svart Vin'
Diumenge 11 juny / 12h / Pati de 
Can Marchal (Mataró)
Banda de folk irlandès formada 
per sis membres maresmencs que 
toquen el banjo, el violí, l'acordió, 
la mandolina, el tin whistle i molts 
més instruments.

Recital de piano
Diumenge 11 juny / 18h / Aula de 
Música Masafrets (C. Arnau de 
Palau, 3. Mataró)
Concert a càrrec de Laura Pastor. 
Interpretarà obres de Beethoven, 
Liszt i Montsalvatge.

Quartet Gaudí
Diumenge 11 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 12€. Reduïda: 10€.

El quartet de trombons presenta 
"Postals del segle XX".

Audicions d'estiu
Del 15 al 22 de juny / Aula de 
Música Masafrets (C. d’Arnau de 
Palau, 3. Mataró)
Alumnes Aula de Música Masafrets.

TEATRE I DANSA //

Tallers fi  de curs Aula de Teatre 
Invitació a Cultura (c. Sant Josep, 9). 
Aportació solidària Banc d'Aliments. 
Dissabte 10: 12.30h Can Gassol, "I 
ara què ve?", del grup Aula Júnior 
12 anys. 20h, "El que no et van 
explicar del malalt imaginari", del 
grup Aula Júnior 13 anys.
Diumenge 11: 19h Can Gassol, 
"Skrik (un crit a favor de l’art)", 
del grup Aula Júnior +15 anys.

Guia cultural

L'Espai Culinari del Cafè de 
Mar celebra aquest diven-

dres el seu tercer aniversari amb 
ple d'al·licients especials entre els 
quals destaca el concert del grup 
maresmenc ‘Space Invaders‘, que 
sempre que puja a un esce-
nari és sinònim de moure 
l’esquelet al ritme del bon 
ska, rocksteady i early 
reggae.
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INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 9 juny / 18h: El Club 
dels Superagents Lectors: "Filles 
úniques" d'Andreu Martin. Per a 
nens/es de 9 a 12 anys.  
Dimarts 13 juny / 18h: L'Hora del 
Conte especial "Mama Xe Xe i la 
fàbrica dels desitjos", a càrrec de 
Maria Yepes.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Divendres 9 juny / 18h: Tallers a 
la biblio "Segells personalitzats".

Dimarts 13 juny / 18h: Repte de 
lectura "Gran dictat del Món de la 
Imaginació", de 7 a 11 anys.
Dimecres 14 juny / 18h: L'Hora del 
conte especial: "El cantallaire: set 
ratolins cecs i altres contes i can-
çons", amb Ferran Campabadal.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 9 juny / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "Sota la butaca", 
de Margaret Mahy i Polly Dunbar.
Dimecres 14 juny / 17.30h: Art 
Time Especial: "La coral de les 
granotes" de Luc Foccroulle. Amb 
el Cor Infantil Ciutat de Mataró.

Dijous 15 juny / 17.30h: L'Hora del 
Conte: "Petita història de Puig i 
Cadafalch", de Santiago Alcolea. 

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 10 juny / 18h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró) / 
Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques arquitectòniques de 
la Nau Gaudí.

'Et convido a casa'
Diumenge 11 juny / 12h / Ca l’Are-
nas (C. Argentona, 64. Mataró)
Activitat recomanada per a infants 
a partir de 5 anys. 

MÚSICA /

Tòfol Martínez Blues Band
Divendres 9 juny / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
La banda establerta a Barcelona, 
presenta el seu nou treball CD + 
DVD "No Panic!", és un disc de 
blues, gravat en directe.

MÚSICA /

Cor Juvenil Rodamón
Dissabte 10 juny / 21h / Convent 
de les Carmelites Descalces (Av. 
de Can Torner, 63. Mataró) / 
Aportacions voluntàries.
Concert solidari a benefi ci dels 
projectes de l'Associació d'Amics 
de la República Dominicana.

núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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GASTRONOMIA /

Birra & Tapes
Divendres 9 juny / 20h / Mercat 
municipal (Riera Bisbe Pol, 82. 
Arenys de Mar)
Jornada gastronòmica on para-
distes i restauradors de la vila 
oferiran tapes, dolços, vi, cava i 
cervesa a preus populars.

INFANTIL /

'Ens hem separat. Què po-
dem fer perquè els nostres 
fi lls no pateixin?'
Dilluns 12 juny / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró)
Xerrada  a càrrec d'Isabel Vargas, 
psicòloga infantil.

'Un article cada dia'
Dimecres 14 juny / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència col·loqui a càrrec de 
Manuel Cuyàs, periodista i escriptor. 

'Com ser millors pares?'
Dijous 15 juny / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada sobre com fomentar una 
bona educació i millorar la relació 
amb els nostres fi lls. 

'El Tub Verd de Mataró'
Dijous 15 juny / 19h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15 - Parc 
Central, Mataró) / Inscripció prè-
via: 93.758.24.40.
Presentació d'aquest projecte  tan 
emblemàtic i innovador que trans-
corre pel nostre subsòl.

'Planifi ca tu futuro (sin hablar 
de planes de pensiones)'
Divendres 16 juny / 16.30h / F de 
Finanzas (Camí de la Geganta, 1. 
Mataró) / Gratuït, inscripcions a: 
info@fdefi nanzas.com.
Conferència sobre fi nances perso-
nals, a càrrec de Pedro J. Aparicio.  

FESTES i FIRES //

Fira Port Balís MarinaDay
Dies 9, 10 i 11 juny / Port Balís (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Activitats esportives i nàutiques, 
tallers infantils, desfi lada de moda 
i festa nocturna, Aloha Market (ar-
tesania, moda i gastronomia).

Fira d'Atraccions i Fireta de 
Primavera de Mataró
Del 2 al 12 juny / Parc Central de 
Mataró / Horaris: Divendres i vi-
gílies de festius fi ns les 3h. Resta 
de dies, fi ns les 23h i zona de bars 
fi ns les 24h. 
Una de les fi res d'atraccions més 
grans de Catalunya, acompanyada 
de zona de bars amb una variada 
oferta gastronòmica i la fi ra d'ar-
tesania i articles de regal.

Ballada de sardanes
Dissabte 10 juny / 19.15h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Ballada de sardanes a càrrec de la 
Cobla Ciutat de Granollers.

Festes de Primavera l'Havana
Barri de l'Havana (Mataró)
Diumenge 11 juny: De 10 a 14h al 
Passeig del Callao, VII Trobada 
de cotxes clàssics. 10.30h Can 
Marfà, Plantada de Gegants. 11.30h, 
Cercavila pels carrers del barri. 
12.30h Pati Can Fugarolas, Balls 
de Gegants. 19h Escola Anxaneta, 
"Els morts es facturen i les dones 
es despullen" de Dario Fo, a càr-
rec de la companyia de teatre de 
l'AVV de l'Havana.   

Celebració del Dia Mundial de 
Teixir en Públic
Diumenge 11 juny / 11h / Can Marfà 
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Trobada de teixidores i teixidors 
per participar en la confecció 
d'un arrambador tèxtil d'inspira-
ció modernista. 

Buc de contes
Dijous 15 juny / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Roc, el porc" de 
Jaume Copons i Pedro Rodríguez.

XERRADES I LLIBRES /

'Puig i Cadafalch i la Nunciatura 
de Roma'
Divendres 9 juny / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència de Ramon Corts, di-
rector Biblioteca Balmesiana i pro-
fessor de la Facultat Antoni Gaudí.

Club de Lectura
Dilluns 12 juny / 19h / Biblioteca Ilturo 
(c. Sant Joan, 8. Cabrera de Mar)
"Temps de segona mà: la fi  de l’ho-
me roig" de Svetlana Aleksiévitx.

Vens a la tertúlia?
Dimarts 13 juny / 17.30h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre "La chica danesa", 
de David Ebershoff.

Facciamo due Chiacchiere
Dimarts 13 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià, amb 
"Piccole storie nere", de Marcello.

Passejant per la sardana
Dimecres 14 juny / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Vivències amb compositors i cobles 
i anècdotes. Conferència a càrrec 
de Miquel Bruguera.
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Visita guiada per a conèixer els 
vestigis arqueològics de la ciutat 
romana d’Iluro.

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 10 juny / 18 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia  a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Visita guiada que permet descobrir 
l'obra d’Antoni Viladomat, el pintor 
català més important del s. XVIII.

Mataró, capital del gènere de 
punt
Diumenge 11 juny / 12h / Can Marfà 
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Visita guiada que ens acosta al 
procés de fabricació del teixit de 
punt i l'evolució històrica d'aquesta 
indústria, que ha esdevingut la de 
referència a la ciutat.

SOLIDARITAT //

Marxa de l’Or
Diumenge 11 juny / 8h / Creu Roja 
Mataró (C. Energia, 11. Mataró)
Activitat esportiva oberta a tot-
hom, a benefi ci de programes con-
tra la pobresa infantil.

20a Nit de la Solidaritat
Divendres 16 juny / 20h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Recollida aliments Creu 
Roja de Mataró (oli, tomàquet 
fregit i cacau pols)
Conferència i projecció.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Fira de Brocanters
Diumenge 11 juny / De 10 a 15h 
/ Riera del Pare Fita (Arenys de 
Mar)
Venda d'articles que s'utilitza-
ven antigament, per a la deco-
ració, el gaudiment personal o el 
col·leccionisme.

RUTES I VISITES //

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 10 juny / 18h / Ca l’Are-
nas (c. d’Argentona, 64, Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 10 juny / 18h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48.) / Gratuït.

VISITA GUIADA /

Visita teatralitzada Vil·la ro-
mana de Torre Llauder
Dissabte 10 juny / 12h / Vil·la ro-
mana de Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys, s/n Mataró)
Uns personatges molt singulars 
revelaran els secrets de la vil·la 
de l'època imperial.

TALLER /

'Cosmètica d’estiu natural'
Dissabte 10 juny / 19h / Casa 
Capell (Passeig Orfeó Mataroní, 
15 - Parc Central, Mataró) / 
Inscripció prèvia: 93.758.24.40.
Elaboració de productes corpo-
rals naturals per tenir cura de la 
pell a l'estiu.
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'Dona, Força, Canvi'
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
Miquel Biada, 5. Mataró) / Fins 
al 20 de juny.
Exposició Fundació Vicente Ferrer.

'Ninots'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
10 de juny a les 19.30h. Fins al 
18 de juliol. 
Dibuixos de Santi Clavell.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró)
Del 12 al 30 de juny: 
• 'Cafè ciutat', sobre Comerç Just.
Fins al 31 de juliol:
• 'La veritat inefable. El 'Llibre 
d’Amic e Amat' de Ramon Llull'.

'Viu la muntanya'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Del 15 de juny al 25 
de juliol.
Fotografi es de Vicenç Arís. 

7è Premi de Pintura Torres 
Garcia-Ciutat De Mataró
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Fins al 23 de juliol. 
Obres fi nalistes del certamen de 
l'Associació Sant Lluc per l’Art.

10 anys de Zona Intrusa + Zona 
Intrusa 10. Els uns i els altres
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 9 juliol. 
Recull l’experiència de les 10 edicions 
del projecte d'art contemporani als 
centres de secundària de Mataró.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Fins al 18 de juny:
• 'El fang d’Europa, l’èxode dels 
refugiats al vell continent'.
Del 5 al 17 de juny:
• Taller de dibuix i pintura de l’AV 
Les Santes – Escorxador.

'Prou: Cap més mort al 
Mediterrani'
Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48. Mataró) / Fins al 18 de juny.
Mostra d’obres artístiques dona-
des a la ciutat. Acció coordinada 
per l’Associació Sant Lluc per l’Art.

'Ofi cis i artesans a la Casa Coll 
i Regàs'
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro 
(C. d’Argentona, 55. Mataró) / 
Fins al 25 de juny.
L'arquitecte Josep Puig i Cadafalch 
i els seus col·laboradors. 

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 6 d'agost:
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Jaume Sans. El context artístic 
(1930-1960).

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). 
Fins al 24 de setembre:
• Col·lecció Bassat. Art Contemporani 
de Catalunya 1980-1989 (II).
Fins al 18 de juny:
• 'Zaha Collection' de l'estilista ma-
taronina Felicitas Ordás. 

'Anima't' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Fins al 9 de 
juliol.  
Pel·lícules d'animació dels alumnes 
de 6è de l'Escola Montserrat Solà.

'Lluís Gallifa i Grenzner. La 
formació d’un arquitecte 
(1906-1916)'
Museu Arxiu de Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró) / Fins al 
17 de juny.

'Aparadors d’època a les boti-
gues de sempre'
Fins a l'11 de juny.
Les botigues antigues de Mataró, 
anteriors al 1936, s'adhereixen a 
l'Any Puig i Cadafalch.

'El viatge de la balena de Mataró'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 3 
de setembre. 
Restes de la balena que es va trobar 
fa 40 anys a la platja de Mataró.    

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c, dins la cele-
bració de l'Any Puig i Cadafalch.

Dotze gravats d'autor
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) / Fins al 18 de juny.  
Argentona recorda a l'amic, artista 
i gravador Raül Capitani Blanchart.

'Geografi es del silenci'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 2 de juliol.
Teles i aquarel·les de Pere Salinas.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

Josep M. Gomis: Dibuixos i 
escultures
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: diven-
dres 9 de juny a les 19.30h. Fins 
a l'1 de juliol.
Obra recent de l'artista mataroní.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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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
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

H.BERTRAN c/Gatassa, 10 937 982 915
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

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.   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. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540

ATENCIÓ CIUTADANA

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99

Sèniors

L'origen de la vida

L'origen de la vida és una incògnita, 
fins aquest moment indesxifrable, 
tot i que existeixen dues teories 
que pretenen infructuosament ex-
plicar-ho. La primera, la Teoria de 
l'Evolució de Darwin, científica-
ment acceptada en el món occiden-
tal, sobretot a Europa, i la segona, 
la Teoria de la Creació que ho és 
majoritàriament als Estats Units. 
Totes dues però, sense principis 
científics que les avalin, convertint 
la seva acceptació en un acte de fe.

Ens podria ser útil recuperar el 
pensament de Sòcrates: "Jo només 
sé que no sé res", en una societat 
que està aconseguint, si més no en 
el món occidental, superar el regne 
de la necessitat per avançar cap a 
fer-ho en el regne de la llibertat. 
Llibertat que comença per saber 
més, replantejant moltes de les 
falses idees en les quals creiem. 
Caldria començar per desmitifi-
car dubtosos principis científics, 
com el de la llei de la selva, del 
peix gros que es menja al més pe-
tit. Principi utilitzat per justificar 
la lluita aferrissada de persones 
que compateixen, per tenir més 
diners, com a psicòpates, sense 
cap tipus d'escrúpols per aconse-
guir-ho, atemptant contra la digni-
tat humana o contra l'espoli de la 
natura. No és veritat que per pro-
gressar la humanitat hagi forçosa-
ment de competir, també ho pot 
fer compartint de forma altruista 
coneixements globals via Internet. 
No podem continuar creient en 
rodes de molí, sinó tot el contrari, 
repensant molts dels principis bà-
sics, que necessitem fer servir, en 
una nova societat centrada en les 
persones i no en els diners.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 
17h. • Juguem tots: cada dimecres 
a les 16h. • Petanca: melé cada 
diumenge. • Festa Major, del 17 al 
23 de juny. Dissabte 17: a les 17h, 
tarda de cine projecció del musi-
cal "Hello Dolly". Diumenge 18: a 
les 11h, Inauguració de l’Exposició 
de treballs artesanals i culturals. 
11.30h, Ballada de sardanes amb 
la cobla Premià. 17h, Ball de Festa 
Major. Dilluns 19: 17h, Poesia de 
Festa, música i imatges a càrrec 
del grup Somni. Tarda de Teatre 
"Un Diamant en brut" a càrrec del 
grup "Encara i Som". Dimarts 20: 
10.15h, Inici campionat de petanca. 
17h, Actuació del grup de playback 
"Cors Alegres". Dimecres 21: 10.15h, 
petanca. 16h, "Juguem Tots", espe-
cial Festa Major. Dijous 22: 10.15h, 
Final campionat de petanca. 12h, 
premis campionat de petanca. 17h, 
Tarda especial a la Pista, amb la 
col·laboració de la Coral l’Arquera, 
grup de Swing i desfi lada de vestits 

de paper, del casal de gent gran de 
Blanes. Divendres 23: 11h, Cloenda 
de l’exposició. 21h, Revetlla de Sant 
Joan al Casal L'Aliança, sopar i ball.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h. • Melé de petanca, dimarts 
matí a les 9h. • Cursos i tallers: 
Puntes de coixí, Country, Balls de 
saló, Pintura, Dibuix, Taller memò-
ria, Havaneres, Relaxació, Català, 
Club de lectura, Anglès, Conversa 
amb Anglès, Informàtica, Fotoshop, 
Modisteria, Art fl oral, Pintura sobre 
Roba, Tai-txi. 

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

www.totmataro.cat/gentgran 

ACTIVITATS //

MÚSICA: "Georg Philip 
Telemann, 250 anys de la seva 
mort"
Dimecres 14 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Joan Vives (Flautista, 
compositor, locutor-redactor de 
Catalunya Ràdio).

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 15 de juny, sor-
tida a Monells amb visita a Palau-
Sator: Museu Rural (preu 41€). Del 23 
al 26 de juny, Gran Revetlla de Sant 
Joan a Roses (Preu 189€). Del 15 al 
22 de juliol, Gran creuer pel Bàltic 
(preu 1376€). Del 4 al 9 d'octubre, 
viatge al Tirol (preu 899€). • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. Coral. Informàtica. Grup Musical.

Gent gran
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UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Festa Social: dinar al Hotel Ciutat 
de  Mataró, dia 28 Juny a les  14h. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tar-
da). Ping-pong i Informàtica (dmt. i 
div. matí). "Juguem al Quinze" (Dij 
tarda). Taller de memòria (dmc 
matí) • Petanca (tardes). "Melé" de 
Petanca (dilluns tarda, 15 a 19h). • 
"Juguem al quinze", dijous tarda.

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 
6. Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Ple i ratlla: divendres 16:30h. 
Tallers: Ball de Saló (dmt), Ball en 
línia (div), Sevillanes (dill i dmc), 
Taitxi (dill i dij), Sardanes (dmc), 
Puntes Coixí (dmt), Informatica 
(dij), Català (dij), Labors (dill i dij) 
i Taller de Memòria. 

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

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. Telèfon: 
93.169.67.47. 
Matins: Gimnàstica Manteniment. 
Gimnàstica Passiva. Internet. 
Informàtica. Patchwork. Tai-Txi. 
• Tardes: Centres de Flors. Curs 
de Ball de Saló. Labors. Petanca. 
Country. Ping-Pong. Pintura i 
Dibuix. Pintura sobre Roba. 

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: Català (divendres). 
Ball en línia (dilluns). Gimnàstica 
(dilluns i dimecres). Informàtica (de 
dill a dij). Patchwork (divendres). 
Petanca (grup femení dimecres 
de 17 a 19h i grup masculí cada dia 

de 10 a 12h). Manualitats (Dilluns 
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda). 
Pilates i Ioga (dilluns i dimecres). 
Jocs de taula. • Es fan tripletes de 
petanca femenines (interessats 
contactar amb el casal).

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

www.totmataro.cat/gentgran

Gent granGent gran
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Un camió de la brossa abat el mur d'una casa 
i l'Ajuntament no hi intervé perquè és pont
Els veïns afectats, de més de 70 anys, viuen a la cantonada de Carles Padrós i Passeig 
Desviament i l'Ajuntament comença dimecres a refer la paret

Successos: Cugat Comas

      Primer va ser un accident que 
no va anar més enllà d'un ensurt 
però, quatre dies després, és tot 
un laberint de trucades i desaten-
cions. La matinada de divendres 
a dissabte passats un camió de 
la recollida de residus va abatre 
per complet el mur exterior d'una 
casa situada a la cantonada en-
tre l'Avinguda Carles Padrós i el 
Passeig del Desviament. Per errada 
mecànica o humana, el braç del 
camió va impactar amb el mur 
que va caure sencer dins el pati 
de la casa, sense causar per sort 
danys personals. La mateixa nit 
es va personar a casa de l'Anto-
ni i la Montserrat, el matrimoni 
de més de 70 anys que hi viu, la 
Policia Local, els Bombers i un en-
carregat de l'empresa que realitza 
el servei de recollida de residus i 
buidatge de contenidors. Aquest 
va ser l'accident i hauria quedat 
en un ensurt si no fos que l'estat 
amb el que va quedar la casa, sen-
se mur exterior, es va perllongar 
en el temps. 

La família de l'immoble va de-
manar l'endemà que l'Ajuntament 
intervingués, per mitjà de la Policia 
Local. Sol·licitaven que s'instal·lés 
algun sistema de tanques que fes 
de barrera física entre el carrer i 
l'immoble al llarg dels 10 metres 
que havien caigut i una malla ne-
gra o similar per garantir la privaci-
tat. Els familiars expliquen que van 
trucar per telèfon i van denunciar 
la situació presencialment el fet a 
l'edifi ci de Via Pública davant del 
qual el cap de sala, un caporal del 
cos, els va respondre amb evasives 
i negant que la situació pogués 
augmentar el risc de robatori de 
la casa. L'Ajuntament va donar per 
bona la neteja practicada i haver 
delimitat l'espai amb cinta policial.

"No és una urgència"
Sempre segons la versió de la famí-
lia, el responsable policial hauria 
assegurat que davant situacions 
similars hi ha un protocol d'ur-
gència però que no es podia ac-
tivar perquè feien falta un tècnic 
municipal, un comandament poli-
cial, un responsable de la brigada 

i tothom estava de festa dissabte, 
diumenge i dilluns, essent  pont. 

El caporal va recomanar a la 
família que amagués les coses vi-
sibles del pati ara descobert i va 
aconsellar que fos la companyia 
asseguradora de l'immoble que 
tanqués l'accés per després passar 
comptes amb l'empresa munici-
pal subcontractada. El segon cap 
de torn del mateix dissabte, quasi 
un dia després dels fets, es va per-
sonar a sol·licitud de la família a 
l'immoble però va tornar a reme-
tre els afectats a l'asseguradora i 
a posar el pont, els dies de festa, 
com a excusa perquè l'Ajuntament 
no podia operar. Fins i tot va reco-
manar als afectats de tancar ells 
amb ràfi a la zona del mur, extrem 
que la família va acabar fent per 
protecció de la llar i també dels 
vianants, davant la zona enrunada. 

Dimecres, intervenció
La família va seguir intentant que 
es considerés urgència l'actuació 
i fi nalment dimecres va començar 
la reparació del mur, cinc dies des-
prés de l'accident.

Fotos de l'incident del camió de la brossa al Passeig Desviament Cedides
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Tot preparat per a la Festa de l'Instal·lador
La mataronina CSI Central de Suministros organitza aquest esdeveniment al Camp Nou 
amb una novetat: els Instalgames, una competició de professionals del sector

Societat: Laia Mulà

   L'estadi del Camp Nou es con-
vertirà el dia 14 de juny en un espai 
ple d'expositors i càpsules forma-
tives d'una disciplina poc habitu-
al en aquest espai: el camp dels 
instal·ladors. I és que els instal-
ladors, professionals de la fonta-
neria i la climatització i dels àmbits 
relacionats, tenen la seva pròpia 
Festa per conèixer els productes 
més innovadors i les diverses opci-
ons en els camps relacionats amb 
aquesta disciplina.

CSI Central de Suministros, em-
presa referent del sector amb la 

seu central a Mataró, és l'encar-
regada any rere any d'organitzar 
la Festa de l'Instal·lador, una cita 
que, a causa de la seva rellevància 
a la província de Barcelona, s'està 
consolidant com una de les més 
importants de la instal·lació en el 
territori espanyol. Originàriament 
celebrada a l'Illa Fantasia, la Festa 
ja fa 3 anys que va créixer tant que 
va ser traslladada al Camp Nou.

Una vuitantena de fabricants i 
una competició d'instal·ladors
Enguany compten amb uns 80 fa-
bricants, els principals del sector 
de la instal·lació, la fontaneria, la 

climatització i els àmbits relacio-
nats, segons explicava el president 
de CSI Suministros Joan Navarra 
la setmana passada en una entre-
vista al Tot Mataró.

Els primers Instalgames
La novetat més destacada d'aques-
ta edició és que els professionals 
del sector podran demostrar les 
seves habilitats en una competició 
única: els Instalgames. Per equips, 
els diversos participants compli-
ran reptes per fer una instal·lació 
amb el menor temps possible o 
amb el millor acabat, entre altres 
categories.

També sessions informatives
Els autònoms i els petits empre-
saris podran gaudir de dues ses-
sions informatives de la mà de 
l'Ofi cina d'Atenció a l'Empresari 
de Barcelona Activa per resoldre 
dubtes i conèixer les condicions 
del sector. En defi nitiva, la Festa 
de l'Instal·lador es consolida com 
una gran cita plena d'eines pels 
empresaris que desenvolupen la 
seva tasca en el sector.

HotSofa & Mini freestanding de Jaga, una de les peces que es podran veure a l'exposició Cedida

L'artista Gerónimo presentarà a la Festa la icona dels Rolling Stones CSI

CulturaCiutat núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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que asseguren que aniran en aug-
ment fi ns que l'empresa assumei-
xi el respecte dels drets laborals 
i readmeti el company acomia-
dat. Compten amb el suport dels 
sindicats de Comissions Obreres 
(CCOO) i la Unió General de 
Treballadors (UGT).

El govern, compromès en la 
resolució del conflicte
Durant el Ple Municipal de juny 
una part de la plantilla es va mani-
festar per sol·licitar la intervenció 
i solidaritat de l'equip de govern i 
els grups municipals. Des del go-
vern van assegurar que faran les 
tasques de mediació i les inspecci-
ons necessàries per fomentar que 
el confl icte es resolgui. | Laia Mulà.

  La plantilla de Mataró Bus de-
nuncia que l'empresa desenvolupa 
una política laboral lesiva amb els 
drets laborals, de seguretat i salut 
i sindicals dels seus treballadors. 
Segons els afectats, les seves quei-
xes han incrementat la política an-
tisindical de l'empresa, culminant 
així amb l'acomiadament del se-
cretari general de la secció sindical 
de CCOO. Per aquest motiu, una 
part dels treballadors i treballa-
dores de Mataró Bus van comen-
çar un seguit de mobilitzacions, la 
primera de les quals durant el Ple 
Municipal de l'1 de juny.

En l'assemblea convocada pel 
comitè d'empresa que va tenir lloc 
el dia 30 de maig, es va plantejar 
l'inici de diverses mobilitzacions 

Els treballadors denuncien una política laboral abusiva i 
l'empresa acomiada el representant sindical de CCOO

La plantilla de Mataró Bus 
anuncia mobilitzacions

  L'Ajuntament no emetrà li-
quidacions sobre l'increment del 
valor dels terrenys de naturale-
sa urbana, l'impost de plusvàlua 
municipal, en els casos en què no 
hi hagi increment del valor de la 
fi nca objecte de transmissió pa-
trimonial. Després de la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional 
que anul·la la plusvàlua municipal 
en els casos en què es vengui un 
immoble amb pèrdues, el govern 
municipal ha decidit que no caldrà 
acreditar-ho. Tot i això, el contri-
buent continua amb l'obligació 
de presentar a l'Ajuntament la de-
claració tributària si es transmet 
l'immoble.

Modificació de la llei regula-
dora d'hisendes locals
La mesura s'aplica de manera pro-
visional perquè es preveu modifi -
car la llei reguladora de les hisen-
des locals. Els tres supòsits en els 
quals Mataró emetrà liquidacions 
de plusvàlua són: si s'ha produït un 
increment del valor cadastral dels 
terrenys en el període legal (igual 
o superior a 15 anys), si la persona 
interessada sol·licita l'emissió de 
la liquidació i en el supòsit que la 
sentència del TC no ha abastat, 
com la transmissió o constitució 
de drets reals de gaudiment. | C.C.

L'Ajuntament ho aplica si 
hi ha hagut pèrdues

Suspensió de les 
liquidacions de 
plusvàlua

2

La mala maror arriba a 
les portes del final de la 
pròrroga del contracte 
amb l'empresa

1

L'acomiadament del 
representant sindical és 
la gota que ha fet vessar 
el got

Els conductors de Mataró Bus, farts

Novetats pels pisos  Arxiu 

 Arxiu 
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

Cristal de seguridad
tintado en gris fumé
de 8 mm

Brazo extensible
incluido

Suplemento móvil
disponible

169€ *

40 %
/DTO.

¡NOVEDAD!

Precio con descuento aplicadoPrecio con descuento aplicado

*Precio para fi jo de 70cm.*Precio para fi jo de 70cm.
*Consulte condiciones de venta*Consulte condiciones de venta
*Disponible en 70, 90, 100, 110, 120*Disponible en 70, 90, 100, 110, 120
*Oferta válida hasta fi n de existencias.*Oferta válida hasta fi n de existencias.

Fijos
de ducha
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de clíniques a Madrid, Sabadell i 
Mataró.

Mala gestió, no estafa
La justícia entén que López no va 
dissenyar el negoci per estafar ni 
va cobrar anticipadament els di-
ners dels tractaments de milers 
de pacients per lucrar-se i fugir, 
sinó que va gastar malament els 
benefi cis, no va saber gestionar el 
negoci i fi nalment ell també es va 
arruïnar. "La gestió personalista del 
negoci, els acords amb fi nanceres 
i el descontrol sobre el volum de 
despeses ha provocat una situació 
enormement perjudicial per a tots 
els afectats, però també per l'in-
vestigat, el patrimoni es trobava 
vinculat al seu grup empresarial", 
indica l'auto.

El cas Funnydent va implicar la 
presentació de 2.481 denúncies per 
part de perjudicats, que van decla-
rar un perjudici econòmic proper 
als deu milions d'euros. Aquesta 
crisi va suposar el tancament de les 
nou clíniques.  Van resultar afectats 
uns 3.000 pacients i una cinquan-
tena d'empleats. | Red-ACN

   El Jutjat de Primera Instància 
i Instrucció número 4 de 
Navalcarnero ha desestimat els 
recursos interposats per diver-
sos afectats contra l'arxivament 
del cas de les clíniques dentals 
Funnydent, en entendre que no 
va existir cap delicte d'estafa per 
part de l'únic administrador dels 
negocis, Cristòbal López. En un 
auto al qual ha tingut accés l'ACN, 
la jutgessa responsable del cas con-
fi rma la sentència del 22 de febrer 
i rebutja les peticions de diverses 
parts personades en el confl icte 
de continuar la causa penal. La 
magistrada considera que de les 
diligències practicades es desprèn 
que va existir una "pèssima ges-
tió empresarial" per part de l'in-
vestigat , però no hi veu "indicis 
de delicte penal". Ara els afectats 
poden presentar un recurs d'apel-
lació davant l'Audiència Provincial. 
Aquest cas va implicar la presenta-
ció de 2.481 denúncies per part de 
perjudicats, que van declarar un 
perjudici econòmic proper als deu 
milions d'euros. Així mateix va su-
posar el tancament d'una desena 

La magistrada aprecia una "pèssima gestió empresarial" 
però que no va produir-se "delicte penal"

Arxivada la causa contra el 
propietari de Funnydent

 Dilluns passat a la matinada va 
morir l'operari mataroní ferit en 
la defl agració que dimarts pas-
sat va haver-hi en una benzinera 
de Sant Sadurní d'Anoia. L'home, 
de 27 anys, va patir cremades al 
45% del cos i va ser traslladat en 
estat crític a l'Hospital de la Vall 
d'Hebron just després dels fets. 
L'accident també va provocar la 
mort a l'acte d'un altre treballa-
dor, de 43 anys, també natural de 
la capital del Maresme.

Accident laboral
Els dos estaven reparant un dipòsit 
soterrat de la benzinera quan, per 
causes que encara s'estan investi-
gant, es va produir una defl agració.

El responsable de la benzinera va 
relatar que els dos operaris havien 
estat treballant a les instal·lacions 
el dia abans de l'accident, on ha-
vien acudit per resoldre una petita 
pèrdua de pressió. En el moment 
dels fets, havien donat la incidèn-
cia per resolta i estaven enllestint 
la feina. | Red-ACN.

Dos morts mataronins en 
el sinistre de Sant Sadurní

Mor l'operari ferit en 
deflagrar una 
benzinera

Imatge d'arxiu de quan es va produir l'estafa

La benzinera de Sant Sadurní  ACN

 Arxiu

Ciutat núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Recull d'imatges de La Fira, amb atraccions per a totes les edats

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges fira.indd   2 6/6/17   16:21
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MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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1a qualitat
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Gres imitació fusta

 L'afi ció mataronina ha d'ajudar a la remuntada davant el Valls
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el Esporttot
Alberto Encinas
Entrenador  CE MataróLa frase

"Espectacular 
l'afició. Ha estat el 
jugador que ens faltava 
al camp. Un 10"

"La pilota no ha volgut entrar" o 
"tot depèn de què la piloteta entri". 
Segurament massa sovint hem sen-
tit aquests tòpics en els diferents 
esports de pilota, sobretot al futbol.

Aquest diumenge, els seguidors 
del CE Mataró serem al Municipal 
del Centenari empenyent perquè 
la pilota entri com a mínim una 
vegada a la porteria rival per po-
der celebrar l'ascens a Primera 
Catalana. La il·lusió per una cosa 
incerta és el que genera més ale-
gries. I sí... algunes vegades decep-
cions. Perquè està clar que de ve-
gades la pilota entra i de vegades 
no, sobretot quan al davant hi ha 
un equip amb els mateixos objec-
tius i  il·lusions.

Hi ha una cosa, però, que no 
és negociable. Parlo de l'esforç, el 
compromís de tot l'equip i l'afició 
en busca d'aquest objectiu que il-
lusioni a tots plegats. No impor-
ta el nivell ni la categoria, ja sigui 
el Girona buscant l'ascens a 1a 
Divisió o l'Argentona l'ascens a la 
2a Catalana. I parlo de dos equips 

que han jugat en diferents ocasi-
ons contra el nostre CE Mataró.

Importa la conjunció, la comu-
nió, entre els jugadors per conver-
tir-se en un equip. Importa més 
el com que el què. Diuen que de 
vegades es guanya i de vegades 
se n'aprèn. Doncs diumenge pas-
sat l'equip groc i negre va donar 
mostra del seu esperit de lluita, 
tornant de Valls amb un merito-
ri 2-1 jugant més d'una hora amb 
deu homes. I segur que els d'Al-
berto Encinas van aprendre coses, 
per exemple, quan van tornar dels 
vestidors a agrair el suport a una 
afició que s'havia desplaçat amb 
dos busos i va deixar-s'hi la veu.

Aquest diumenge els groc i ne-
gres volem guanyar, però sabem 
que si per alguna cosa la pilota no 
entra les vegades que volem a la 
porteria contrària, haurem après 
alguna cosa. Del que no en tinc cap 
dubte és que equip i l'afició ho do-
naran tot. Si sabéssim el final de la 
pel·lícula segurament no omplirí-
em el Municipal. No hi falleu.

Quan la piloteta entra o no entra...
Si saps que guanyaràs abans de començar no és el mateix 

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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2  VALLS

1  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Lluís, Kiku, Rueda, 
Isma, Parri (Óscar 75'), Fiti, Ricky (Willy 
67'), Marcelo, Palanco (Rodri 89') i Aitor 
(Bustos 88').
GOLS: 12' Cristian (1-0); 32' AITOR (1-1); 
90+3' Giró (2-1).

PROMOCIÓ A               
1a CATALANA

L'equip groc-i-negre va rebre el 
segon gol en temps afegit des-
prés de jugar més d'una hora 
amb deu jugadors

El CE Mataró va jugar l'anada de la 
promoció a 1a Catalana a Valls i va 
perdre en un partit on va tenir molt 
mala sort. Això l'obliga a remuntar 
el proper diumenge, en el darrer dia 
de Fira, al Municipal del Centenari 
en un partit on l'afi ció al futbol de 
la ciutat no hauria de fallar. 

El partit va començar malament 
amb un gol molt matiner de l'equip 
del Baix Camp, i de seguida Marcelo 
va veure la targeta vermella directa. 
Això posava les coses molt com-
plicades sobretot tenint en comp-
te que, en els dos darrers partits 
de lliga al seu camp, els vallencs 
havien marcat 11 gols.

Però l'expulsió quasi que va ser-
vir de revulsiu i de seguida Aitor va 
empatar rematant de cap un refús 
del porter a rematada, també de 
cap, de Palanco. El Mataró es va 
tranquilitzar i va poder arribar al 
descans amb el marcador igualat.

A la represa l'equip local, com ja 
era previsible, va sortir en busca 
del gol però es va trobar un Mataró 
que es defensava molt bé, i que 
creava perill amb espais oberts. I 
Joel, quan va fer falta, es va lluïr 
en una bona aturada. 

L'equip groc-i-negre va controlar 
la situació, tot i estar amb deu ju-
gadors, i va disposar de tres grans 

ocasions de gol. Una vaselina de 
Palanco que va salvar un defensa 
sota pals, una quasi rematada d'Ai-
tor González a centrada de Lluís 
que li va robar un defensa a boca 
de gol i una doble ocasió salvada pel 
porter local quan es cantava el gol. 

Però quan semblava a prop l'1-
2, i s'estava jugant el tercer minut 
del temps afegit, el Valls va marcar 
en una bona rematada de cap, dei-
xant glaçats els molt afi cionats que 
s'havien desplaçat a Valls. Tot i això 
van continuar animant, i fi ns i tot 
van fer que els jugadors sortissin 
del vestidor per agrair el suport.

Tot està obert 
Bosc de Tosca - Castellar ....................0-0
Tàrrega - Bellvitge .................................. 1-1
Valls - CE MATARÓ   ................................ 2-1

Diumenge de Fira: Tots al 
Municipal del Centenari!!

El diumenge dia 11 a les 19 hores el CE 
Mataró té l'oportunitat de tornar a 
recuperar el seu lloc a la 1a Catalana. 
I els molts aficionats al futbol de la 
ciutat que, en els millors moments de 
l'equip omplien el camp, haurien de 
tornar a donar-li suport.
L'equip del Valls havia visitat el CE 
Mataró quatre vegades als anys qua-
ranta a la 1a Regional, categoria que 
estava per sota de la 3a Divisió. 
1945-46: CEM - Valls 2-0
1946-47: CEM - Valls 1-1
1947-48: CEM - Valls 3-1
1948-49: CEM - Valls 2-1
En aquesta última temporada el 
Mataró va pujar a 3a Divisió. A veure 
si és un bon auguri...

En les pàgines següents recordem 
totes les promocions que ha jugat el 
CE Mataró.

L'Argentona ha d'anar a 
buscar l'ascens al Bages
ARGENTONA - Joanenc .......................... 1-1
L'equip argentoní només va poder 
empatar a casa i ha d'anar a buscar 
l'ascens a Sant Joan de Vilatorrada.

En el darrer dia de la Fira toca 
remuntada contra el Valls

Promoció a 2a Cat

El Mataró va fregar l'1-2, però al fi nal va acabar encaixant el 2-1. | ÀLEX GOMÀ

www.eltotesport.com |  P. 3FUTBOL

TOTESPORT 1480.indd   3 7/6/17   13:52



Recull de les promocions que ha jugat el CE Mataró 
al llarg del més d'un segle d'història del club

L'equip groc-i-negre ha jugat 10 promocions 
en els més de 100 anys d'història del club

 TEMPORADA 1922-23
L’Iluro SC, precedent del CE Mataró, va quedar cam-
pió provincial sense perdre cap partit. Després va 
arribar a la fi nal de 2a Catalana contra el Reus, per-
dent-la a Lleida en el partit de desempat. De tota 
manera l’Iluro va tenir dret a jugar la promoció a 
1a Catalana B, que era el 2n nivell català, per sota 
de la 1a A on jugaven Barça i Espanyol. La va jugar 
contra el Gracia SC, que era com un fi lial del Barça 
a Gràcia. L'Iluro va perdre per 2-1 en tots dos partits 
jugats al camp neutral del Júpiter... a Barcelona!!. I 
l’Iluro es va quedar sense ascens. Formaven l’equip: 
Florenza, Vila, Comas, Verdier, Lleonart, Pons, Clos, 
Piqué, Huesca, Canet i Felisart. 

 TEMPORADA 1937-38
Tot i que s’estava en plena guerra civil el futbol conti-
nuava a batzegades. I l’Iluro SC va jugar la promoció 
a 1a Catalana durant el mes de febrer de 1938. Es va 
perdre amb el Carmelo (2-3), el Sabadell va guanyar 
el Carmelo (3-2) i en el darrer partit jugat al camp 
del Martinenc l’Iluro va guanyar 2-0 al Sabadell pu-
jant per primera vegada a la 1a Divisió Catalana que 
sempre s’havia resistit. Formaven l’equip: Martí, Pera, 
Vila, Niubó, Floris, Mompart, Petit II, Palomer, Arañó, 
Petit I, Ramón i Navarro. Això va permetre que el 28 
d’agost del 1938, l’Iluro jugués en partit ofi cial contra el 
FC Barcelona, perdent per 1-6, en el que va ser un dels 
darrers partits ofi cials amb el nom d’Iluro Sport Club. 

 TEMPORADA 40-41
Després de la guerra i ja amb el nom de Club 
Deportivo Mataró, l’equip groc-i-negre va quedar 
3r de 1a Regional B. I va jugar la promoció per pujar 
a la 1a Regional A, contra l’Horta, amb empat a 2 
allà i un 1-0 aquí. I això va donar l’ascens a una ca-
tegoria que estava per sota de la 1a i la 2a Estatal, 
en uns temps en els quals encara no hi havia la 3a 

Divisió, instaurada la 43-44. Per sobre només hi ha-
via quatre equips catalans: FC Barcelona, Espanyol 
a 1a i Sabadell i Girona a 2a.  Formaren l’equip base: 
Martí, Garcia, López, Magrasó, Niubó, Gil, Petit, Vidal, 
Cambra, Martínez i Godàs.

 TEMPORADA 52-53
Aquesta va ser una de les millors temporades del 
CE Mataró de la història, per no dir la millor. L’equip, 
que entrenava Jaume Hospital, va quedar segon del 
grup català - aragonès de 3a i va jugar la promoció 
d’ascens a 2a Divisió, enfrontant-se a Salamanca, 
Sestao, Torrelavega i Cultural Leonesa. 

El camp del CE Mataró era un fortí i d’aquí no es 
va escapar cap punt: Mataró- Salamanca 1-0; Mataró- 
Sestao 3-1; Mataró- Torrelavega 3-2... i Mataró- Cultural 
Leonesa 7-2!! Aquest darrer partit el va jugar el que 
era l’equip habitual: Bru, Martínez, Sànchez, Serra, 
Soto, Mañosa, Hernàndez (ps), Fernàndez, Jodas, 
Adell, Vela i Comas.  

Però fora de casa es van perdre tots els partits. El 
darrer a Salamanca davant un equip que no s’hi ju-
gava res i que en superar el Mataró per 1-0 va provo-
car un triple empat que va enviar el Mataró al tercer 
lloc: Torrelavega 10, Cultural Leonesa 8, CE MATARÓ 
8, Salamanca 8, Sestao 6. I només en pujaven dos... 

Després es va rebre una invitació per a pujar a 
causa d'una renúncia, però no es va acceptar per 
decisió presa en Assemblea.

el Esporttot FUTBOL
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TEMPORADA 91-92 
Amb Juan Moscoso a la banqueta el CE Mataró 
havia quedat 2n del seu grup de la 1a Regional i 
es va enfrontar al Térmens lleidatà per intentar 
sortir del pou on havia caigut sis anys enrere. A 
l’anada un gol de Càmara va igualar el gol inicial 
dels locals. I a la tornada un 3-0 va donar l’ascens a 
Preferent, amb gols de Galcerán, Morató i Alonso.

Formaven l’equip: Moner, Juàrez, Expósito, Moisés, 
Càmara, Ramos, Morató (Garcia), Alonso, Andreu, 
Galcerán (Manté) i Roland (Nacho).

TEMPORADA 93-94 
Amb Miquel Corominas a la banqueta, el Mataró va 
quedar 2n de Preferent i es va enfrontar en una pro-
moció intranscendent al Can Vidalet (0-0 aquí i 1-0 a 
l'Hospitalet), ja que degut als ascensos compensats 
van pujar tots dos. Formaven l’equip: Manolo i Sillo 
porters, Boixet, De Gea, Càmara, Andreu, Carlos, 
Bernat, David Muñoz, Cabeza, Agustí, Artero, Expósito, 
Colorado i Galcerán.

TEMPORADA 97-98
El  CE Mataró, entrenat per Miguel Àlvarez, havia 
quedat 3r del grup català de 3a Divisió. Es van gua-
nyar els tres partits de casa (Caravaca 6-0, Benidorm 
1-0 i Atlètic Balears 2-1), però l’empat a Caravaca va 
donar l’ascens al Benidorm. Formaven l’equip: José 
Antonio, Mascarell, Torres, José, Naranjo, Navas, 
Sauras, Ros, De Gea, Bernardo, Edel, Santos, José 
Manuel, Monti, Marcel... i un jove Landi.

TEMPORADA 98-99
El Mataró va quedar 4t a la 3a Divisió. Es van tor-
nar a guanyar els tres partits de casa (Novelda 1-0, 
Constància Inca 4-2 i Mar Menor 3-1), però tres der-
rotes a fora van donar l'ascens al Novelda. Formaven 
l’equip: José Antonio, Mascarell, Torres, Navas, Jose, 
Sauras, Maceda, Vicente, Monti, Edel, José Manuel, 
Marcial, Fran, Marcel, Tente, Víctor, Ricky i Vega.

TEMPORADA 1999-2000
El Mataró va ser 3r a la lliga, encara amb Miguel 
Àlvarez a la banqueta. Al “play-off” d’ascens es van 
tornar a guanyar els tres partits de casa (Alacant 
2-1, Horadada 2-1, Atlètic Balears 1-0). L'empat a 
Alacant (1-1), amb gol de Francisco sobre el temps 
reglamentari, va permetre dependre d’un mateix, 
i el Mataró va assolir l’ascens guanyant al camp de 
l’Atlètic Balears (0-2), amb gols de Víctor Cardona 
i Francisco. Formaren l’equip en el darrer partit ju-
gat a Palma de Mallorca: Morales, Sauras, Larios, 
Vicente, Naranjo, Bernardo, Marcial (Fran), Monti 
(Kiku Rimblas), Mora, Víctor i Francisco (Pacheco). 
Robert i Jota eren també peces importants.

Va quedar gravada la imatge al fi nal del partit 
del recordat president Francesc Rimblas i el seu fi ll 
Kiku, que havia sortit en els minuts fi nals, celebrant 
un triomf històric. 

TEMPORADA 04-05
El CE Mataró havia baixat a 3a la temporada anterior 
i amb Jaume Creixell a la banqueta es va fer una tem-
porada sensacional. Tot i haver encadenat 14 jornades 
seguides sense perdre, havia quedat subcampió de 
la 3a Divisió superat per l’Hospitalet. I això amb un 
sistema com l'actual obligava a guanyar tres elimi-
natòries per pujar a 2a B. En la primera el Mataró 
va eliminar el Santa Eulària (0-1 a Eivissa i empat a 
zero a casa). A la segona, amb factor camp contra-
ri, es va empatar aquí amb l’Águilas (1-1) i després a 
la localitat murciana es va perdre per 1-0 quedant 
fora de l’ascens.

Formaven la plantilla: Miguel Ángel, Jose, Ballús, 
Kiku Rimblas, Vicente, Lucas Viale, Manolo Jiménez, 
Jonathan, Óscar, Jordi Rodríguez, Fernando, Àngel, 
Molina, Àlex Ortiz i Sauras.
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Les waterpolistes deixen la 
pràctica activa després d'una 
carrera plena d'èxits

Dimarts al vespre el CN Mataró va 
celebrar al saló de l'hotel Atenea 
un acte de comiat a les jugadores 
de La Sirena Laura López i Ona 
Meseguer, en el moment en què 
han decidit deixar la seva activi-
tat com a jugadores de waterpolo. 
L'acte va ser de reconeixement a la 
seva trajectòria esportiva dins de 
l'entitat, plena d'èxits, però també 
d'esforç, de treball i de compromís, 
amb el que el club ha premiat la 
seva trajectòria amb la medalla de 
plata de l'entitat.

La seva trajectòria a l'entitat
Les dues jugadores han jugat un 
total de quatre temporades al club 
mataroní, en el cas de López en 
dues etapes. Els seus principals 
títols són ben coneguts de tothom: 
la Copa de la Reina i la Copa LEN 
de l'any 2016. Mentre han format 
part del CN Mataró, l'Ona Meseguer 
es va proclamar campiona d'Euro-
pa l'any 2014 i la Laura López va 
obtenir la Plata a la Lliga Mundial 
i el diploma olímpic de l'any 2016.

Meseguer i López amb Gros. | CNMATARÓ

La natació sincronitzada nova 
secció del Centre Natació Mataró

Acord entre l'AE Sincro 
Mataró i el CN Mataró que 
integrarà les nedadores del 
primer club

Dimarts passat va tenir lloc una 
roda de premsa al complex Joan 
Serra, en la qual es va fer públic que 
el Centre Natació Mataró, a partir 
d'ara, tindrà una nova secció, la 
de natació sincronitzada, i en ella 
s'hi integraran les nedadores que 
fi ns ara pertanyien a l'Associació 
Esportiva Sincro Mataró.

A l’acte hi van ser presents els 
presidents dels dos clubs, Joan 
Gros, del Centre Natació Mataró, 
i Armand Ballo, de l’Associació 
Esportiva Sincro Mataró, així com 
el regidor d’esports de la ciutat, 
Josep Ma Font. Van explicar els 
motius i comentat tots els bene-
fi cis que ha de reportar aquest 
acord per a la gestió i la projecció 
d'aquesta especialitat de la natació 
a la nostra ciutat.

Les nedadores continuaran 
entrenant a les instal·lacions del 
Sorrall, ja que les piscines del 
Centre estan saturades, però s'in-
tentarà que es facin algunes com-
peticions al complex Joan Serra.

I de moment el passat dissab-
te dia 3 ja es va fer una exhibició 
dintre del torneig "Juguem a favor 
de la vida", que organitzen 10 clubs 
de Mataró, amb el suport de la 
Direcció d'Esports de l'Ajuntament 

i en favor de l'Associació Espanyola 
Contra el Càncer.

Més endavant el dia 25 de juny 
es celebrarà una exhibició que 
substitueix a la de "Sincrosantes" 
que, per problema de dates, s'ha 
hagut d'avançar, i ara es dirà 
"Sincroestiu". En elles els assis-
tents ja podran veure les rutines 
que les nedadores faran en els cam-
pionats de Catalunya i d'Espanya.

Ja fa vint anys que en ocasió 
dels 10 anys de la remodelació 
de la piscina municipal es va ce-
lebrar en aquella instal·lació una 
exhibició de natació sincronitzada 
i aquell mateix any 1997 durant 
Les Santes la selecció holandesa 
va fer una actuació. I el mes de 
febrer de l'any 1998 el Patronat 
Municipal d'Esports va organit-
zar els Campionats de Catalunya. 
Allò va anar encenent la fl ama 
d'aquest esport a la nostra ciutat, 
que va fer els primers passos al 
Centre Natació Mataró però que 
per problemes d'espai va acabar 
portant les nedadores al Sorrall i 
així va acabar naixent l'Associació 
Esportiva Sincro Mataró, que actu-
alment comptava amb un centenar 
de practicants, i d'on han anat sor-
gint moltes nedadores d'alt nivell, 
que han acabat recalant en clubs 
de Granollers i Barcelona. Ara s'in-
tentarà que puguin continuar aquí 
a Mataró a un alt nivell.

Comiat a Laura 
López i Meseguer

el Esporttot WATERPOLO-SINCRO
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DES DE 29.900 €*

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km. 

 

*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en funció de la 
comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España, EFC, SAU segons condicions
contractuals, amb un import mínim a finançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta 
vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/05/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a 
més informació: landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
 

 

LAND MOTORS   Concessionari oficial Land Rover 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
landmotors.landrover.es

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

   
Quan acaba la carretera, comença la diversió. I els que 
saben d’aventura, saben que cal anar-hi preparat. Per 
això el Discovery Sport té la màxima puntuació en 
seguretat i 981 litres d’espai de càrrega, perquè volem 
que hi càpiga qualsevol aventura que puguis imaginar.

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 

Discovery_150x228_TOT MATARO_CAT_25-4-17.pdf   1   25/4/17   11:35
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Classificats per als Quarts de 
final de la Copa Catalana

Reben al Sarrià aquest diven-
dres al Teresa Maria Roca

El Joventut Mataró s'ha classifi cat 
per als quarts de fi nal de la Copa 
Catalana d'handbol després de gua-
nyar a Sabadell a l'OAR Gràcia per 
35-36 en un partit emocionant, d'alt 
ritme ofensiu i de poques defenses. 
Amb aquest triomf el Joventut que-
da segon de grup igualat a punts 
amb el Sant Martí Adrianenc, però 
es classifi ca per als quarts de fi nal 
com a millor segon.

Els caps de sèrie per als quarts 
de fi nal eren el Bordils A de Plata, 
el Sant Martí Adrianenc, Sesrovires 
i Sarrià, que han estat els pri-
mers classifi cats dels tres grups. 
Al Joventut Handbol Mataró li ha 
correspost com a rival la UE Sarrià, 
3r classifi cat de la 1a Estatal, però 
amb la sort de poder jugar el partit 
al Teresa Maria Roca, que es jugarà 
aquest divendres a les 21:30h. A la 
lliga els gironins van guanyar aquí 
a Mataró per 27-31. I fa dues tem-
porades els dos equips ja es van 
enfrontar a la Copa a vuitens de 
fi nal, aquí a Mataró, amb victòria 
local als penals.

Les altres eliminatòries de quarts 
de fi nal són Sesrovires-Bordils B; 
Bordils A-Coope Sant Boi i Sabadell-
Sant Martí Adrianenc.

El segon equip jugarà la fi nal 
de la Copa Federació
El segon equip del JH Mataró, que 
ha anat a més a mesura que ha 
anat avançant la temporada, ha 

aconseguit fi car-se a la fi nal de la 
Copa Federació en derrotar el Sant 
Fost a la seva pista per 20-22. A la 
fi nal, que es disputarà a Banyoles el 
dissabte a les 16 hores, es trobarà 
amb l'Igualada. A la lliga van jugar 
al mateix grup amb victòria mata-
ronina aquí per 33-31 i igualadina 
a la capital de l'Anoia per 36-31.

El femení eliminat de la Copa
En canvi, l'equip femení ja ha que-
dat eliminat de la Copa en perdre 
davant el Sant Joan Despí. Ja havi-
en perdut a Mataró per 24-33 i a la 
localitat del Baix Llobregat no van 
tenir opció i van perdre altra vega-
da per 33-27. Les santjoanenques 
jugaran les semifi nals junt amb 
Amposta, Associació Lleidatana i 
OAR Gràcia de Sabadell.

Medalles als Estatals cadet
Des del 31 de maig fi ns al 4 de juny 
es van disputar els Campionats d'Es-
panya de la categoria cadet. A La 
Roca es va disputar el de la catego-
ria masculina i el mataroní Gerard 
Torres, formant part de l'equip del 
BM La Roca, va obtenir la medalla de 
plata, superant en semis el Barça i 
perdent la fi nal davant el Granollers.

El de la categoria femenina es 
va disputar a Granollers i l'equip 
local amb les mataronines Alícia 
Fernàndez i Maria Muñoz a les seves 
fi les, va obtenir el bronze. Van cau-
re a semifi nals davant el Roquetas 
almerienc, i en el partit pel 3r i 4t 
lloc van superar l'Elx.

Bons resultats al  
Trirelay de Pineda

L'equip femení del CN Mataró 
queda cinquè al català de re-
lleus de triatló

El diumenge es va disputar a la localitat de 
Pineda de Mar el Campionat de Catalunya 
de Relleus (Trirelay), una de les modalitats 
més emocionant i vibrants del triatló 
actual. La disputen equips de tres compo-
nents i cada un ha de fer una mini triatló 
de 300 m de natació, 7 km de ciclisme i 2 
km de cursa a peu. Hi ha molta igualtat i 
per descomptat és una prova amb màxima 
velocitat i esforç, ja que uns segons poden 
suposar moltes posicions.
L'equip femení d'elit del Centre Natació 
Mataró, amb Clàudia Luna, Jessica Brillas i 
Júlia Raja, va ser el més destacat i sempre 
va estar entre els millors, fins i tot liderant 
la prova en algun moment. Finalment va 
obtenir una molt bona 5a posició amb 
molta igualtat entre els primers equips. El 
seu temps va ser d'1:22:07.
L'equip masculí d'elit amb un equip format 
per Guille Cortijo, Jordi Fernàndez i Oriol 
Farré, van acabar en 14a plaça en una cursa 
on també va haver-hi molta lluita per les 
primeres posicions i un grandíssim nivell. El 
seu temps va ser d'1:12:40.

Dos podis a la competició Open
En la competició Open es van obtenir dos 
podis. Les noies de l'equip B, amb Mireia 
Àlvarez, Joana Martínez i Núria Bruguera, 
amb un temps d'1:30:45, van aconseguir la 
2a posició,  igual que l'equip mixt format 
per Quim de Nicolau, Adrià Parra i Maria 
Andreu, que van fer la prova amb un temps 
d'1:21:54. I finalment l'equip cadet del CN 
Mataró, en el seu primer any en competició, 
amb Adrià de Moya, Alejandro Molina i Ma-
nel Carceller, va aconseguir una meritòria 
30a posició, amb un temps d'1:27:30.

El pròxim cap de setmana l'equip de triatló 
del CN Mataró es desplaça a Pontevedra per 
disputar el Campionat d'Espanya per Clubs.

el Esporttot POLIESPORTIU
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Quatre ascensos aquesta 
temporada per al Club Volei Mataró

El Campionat de Catalunya de 
Vòlei Platja repeteix al Varador 

La temporada 2016/2017 que ha fi -
nalitzat aquesta setmana, ha estat 
molt bona pel Club Voleibol Mataró. 
Fins a quatre equips de l’entitat han 
assolit l’ascens de categoria: el sè-
nior, el juvenil, el cadet i l’infantil, 
tots femenins, jugaran la pròxima 
temporada a la 1a divisió.

L’últim a aconseguir-ho, ha es-
tat l’equip infantil femení, que 
aquest cap de setmana, s’ha pro-
clamat campió de la Fase d’Ascens 
a Primera Divisió, jugada al polies-
portiu Euskadi de Mataró. Les ma-
taronines,  entrenades per Sandra 
Leo, han fet una fase fi nal molt 
bona i, tot i no ser les favorites, 

han guanyat tots els partits, en 
un cap de setmana ple d’emoci-
ons i nervis. Especialment difícil 
va ser el partit de semifi nals (que 
donava l’ascens), decidit per la mí-
nima, en un fi nal d’infart contra el 
Club Natació Sabadell, que es va 
acabar decantant pel costat ma-
taroní, en un cinquè set agònic 
que va fi nalitzar 23 a 21. Ja amb 
l’ascens assegurat, el diumenge al 
matí, les mataronines van guanyar 
a l’Escola Pia de Granollers, altre 
cop per 3 a 2.

També han pujat de categoria, i 
amb molta superioritat els equips 
cadet i juvenil, entrenats per Sandra 

Leo i Olga del Palacio respectiva-
ment. Ambdós conjunts han domi-
nat amb molta comoditat les seves 
lligues i a manca de cinc jornades 
per acabar la competició ja s’havi-
en assegurat l’ascens a la màxima 
categoria.

L’altre equip que ha assolit l’as-
cens és el sènior femení de David 
Casas, que, gràcies al bon comen-
çament de la segona fase de la 
competició, es va garantir l’ascens 
matemàticament a falta de quatre 
jornades per acabar la lliga de se-
gona divisió. L’equip, que patirà una 
gran transformació en les properes 
setmanes, aspira a consolidar-se a 
la primera divisió, per, poc a poc, 
donar sortida a les joves jugadores 
del club, que enguany han fet una 
gran temporada en els equips de 
base i que en les properes tempo-
rades seran la columna vertebral 
del primer equip.

Amb aquests ascensos, el Club 
Voleibol Mataró, serà l’únic club ca-
talà en tenir tots els equips mascu-
lins i femenins de base a la màxima 
categoria. Cal recordar, a més,  que 
els equips cadet i el juvenil masculí 
han acabat tercers del Campionat 
de Catalunya.

Dues cites, amb campionat 
per a especialistes i per a 
amateurs

Aquest cap de setmana, dies 10 i 11 
de juny, se celebra a la nostra ciu-
tat la tercera prova del Campionat 
de Catalunya de Vòlei Platja Vichy 
Catalan Volei Tour 2017.

La competició es disputarà a la 
platja del Varador, des de dissab-
te matí i fi ns diumenge a la tarda 
quan, a partir de les 16 hores, es 
disputaran les semifi nals i les fi nals 
del torneig. Una gran oportunitat 
per a veure volei platja d'alt nivel 
a la nostra ciutat, en un tour català 

cada vegada més consolidat.

Qui hi pot participar?
Tots els amants del vòlei plat-
ja o els qui vulguin iniciar-se en 
aquest esport poden participar en 
el Campionat de Catalunya, ja que 
hi ha categories pensades per a què 
tothom gaudeixi d’aquest esport.

-  Campionat de Catalunya Vichy 
Catalan Volei Tour, per a jugadors 
especialitzats en aquest esport. 

-  Campionat de Catalunya Open 
FCVb, per a jugadors amateurs de 
tots els nivells.

www.eltotesport.com |  P. 8POLIESPORTIU
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Bona actuació d'Albert Ramos  
a Roland Garros arribant a vuitens

El mataroní cedeix davant un 
Novak Djokovic molt entonat

El mataroní Albert Ramos Viñolas 
va quedar-se ben a prop de  repetir 
la gesta de l'any passat quan es va 
fi car a quarts de fi nal de Roland 
Garros. Aquesta vegada, però, a 
vuitens de fi nal s'ha trobat amb 
un rival molt complicat, com és el 
serbi Novak Djokovic, que a més 
es va mostrar molt entonat i molt 
motivat i el va derrotar en tres sets 
(7-6, 6-1, 6-3).

Només en el primer set el mata-
roní va poder plantar cara, cedint 
al tie-break. Després en el segon 
set el serbi va engegar la seva mà-
quina de produir tennis d'alt nivell i 
va guanyar per 6-1. En el tercer ho 
va arrodonir amb un 6-3.

Gran torneig de Ramos

A la tercera ronda del torneig  pa-
risenc, Ramos va superar un rival 

d'alt nivell, com és Lucas Pouille, 
que és el número 17 del rànquing 
mundial, o sigui tres llocs per so-
bre del mataroní. Un partit que es 
va decidir després de cinc sets, i 3 
hores i 41 minuts, i tot i haver der-
rotat un tennista francès el públic 
de Roland Garros el va premiar amb 
una gran ovació en acabar el partit.

Ramos va guanyar el primer set 
de forma clara (6-2), Pouille empa-
tava en el segon (6-3), i se li posava 
per davant en el tercer després de 
remuntar l'avantatge de Ramos 
(4-2) i guanyar la tercera màne-
ga per 7-5.

Això no va desanimar pas a 
Ramos que, imposant una vega-
da més la seva gran condició fí-
sica, afegida a la seva qualitat en 
el joc, va guanyar el quart per 6-2 
per igualar el matx. En el cinquè 
amb un rival ja desfondat, Ramos 
va acabar guanyant de forma cla-
ra per 6-1.

Dídac Vilà jugarà 
 la Champions

El seu equip, l'AEK Atenes, 
jugarà la prèvia de la màxima 
competició europea

El mataroní Dídac Vilà s'ha clas-
sifi cat amb el seu equip, l'AEK 
d'Atenes, per a la Champions de 
la temporada 2017-18 en guanyar 
el darrer partit del "play-off" de la 
Superlliga grega.

L'Olympiakos campió ja estava 
classifi cat de forma directa per a la 
fase de grups de la Champions. Els 
quatre següents classifi cats (PAOK, 
Panathinaikos, AEK i Panionios) han 
disputat una lligueta de "play-off" 
de la qual havia de sortir el classi-
fi cat per a disputar la fase prèvia 
de la Champions de la temporada 
vinent. I l'AEK d'Atenes, que havia 
quedat quart a la lliga, després de 
guanyar el Panionios per 1-2 s'ha 
fet amb el primer lloc del "play-off" 
i per tant serà l'equip que estarà 
present a les eliminatòries de la 
fase prèvia i intentarà fi car-se a 
la fase de grups. I esperem que 
en Dídac Vilà pugui ser-hi present.

el Esporttot POLIESPORTIU
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Cinc medalles d'or en els Campionats de 
Catalunya d'atletisme de base

Hannah Ruiz en categoria 
juvenil, Martina Ballesteros, 
dos cops, en júnior, i Sara 
Dorda i Marc Alique en 
promeses van pujar al més 
alt del podi

El passat cap de setmana es va dis-
putar a Lloret de Mar el Campionat 
de Catalunya d'atletisme en les ca-
tegories promesa, júnior i juvenil, 
i allà la representació dels clubs 
mataronins va obtenir 7 medalles, 6 
per part del Centre Atlètic Laietània 
i una per part del Grup Atletisme 
Lluïsos. I a més dos atletes mata-
ronins més, que competeixen per 
l'AA Catalunya barcelonina, també 
van pujar al podi.

L'atleta més destacada va ser 
la laietanenca Martina Ballesteros 
que es va fer amb dues medalles 
d'or en les proves de velocitat de 
la categoria júnior, guanyant els 
100 m llisos amb 12.31 i els 200 m 
amb 25.34. S'ha de dir que la marca 
de l'hectòmetre és un nou rècord 
maresmenc de la seva categoria 
i també de la categoria superior, 
la promesa. 

En la categoria juvenil una altra 
atleta laietanenca, Hannah Ruiz, 
també va pujar al més alt del podi 
per penjar-se l'or en guanyar la 
prova dels 2000 m obstacles amb 
un temps de 7:17.08. 

Dues companyes seves de club 
van obtenir la medalla de plata: 
Alba Rodríguez en salt en perxa 
amb un gran registre de 3.40 m 

i Rosa Maria Buscà en triple salt 
amb un gran salt de 12.04 m, amb 
vent favorable, però amb 11.80 m 
legals, que també són rècord ma-
resmenc juvenil, júnior i promesa. 
També l'atleta del GA Lluïsos Juan 
Sanchez va fer-se amb la plata en 
llançament de javelina amb una 
esplèndida marca de 49.68 m.

Els altres dos títols van ser en ca-
tegoria promesa i per a dos atletes 
mataronins que competeixen per 
l'AA Catalunya de Barcelona. Sara 
Dorda va guanyar en els 400 m 
tanques amb 1:02.99 i Marc Alique 
ho va fer en llançament de javelina 
amb 59.11 m. I en aquesta catego-
ria Àlex Arellano (CA Laietània) va 
quedar 3r en 3000 m obstacles 
amb 9:46.42, a part de quedar 4t 
en 5000 m llisos (15.45.62).

ALTRES FINALISTES
En categoria juvenil van classificar-se 
en posició de finalista: Ariadna Ollé (LL) 4a  
en 400 m (1:00.62); Eloi Caparrós (CAL) 4t 
en perxa (4.25 m); David Vallès (CAL) 4t en 
triple salt (13.35 m); Helena Torres (CAL) 5a 
en perxa (3.10 m); Laia Tomàs (CAL) 6a en 
perxa (2.95 m); Pau Rey (LL) 6è en alçada 
(1.82 m);  Sergi Adalid (LL) 6è en 400 m 
tanques (59.02); Ousama Blal (LL) 7è en 400 
m tanques (59.49); Víctor Ballesta (LL) 7è en 
2000 m obstacles (7:02.33); Enric Sans (LL) 
7è en martell (37.32 m); Bet Jené (CAL) 8a 
en alçada 1.42 m.
En categoria júnior van ser-ho: Martí 
Varela (CAL) 4t en perxa (3.95 m); Bernat 
Tarragó (CAL) 5è  en perxa (3.80 m); Maria 
Diebana Badji (CAL) 5a en triple (11.29 m); 
Marc Garcia (CAL) 6è en llargada (6.62 

m); Joel Torres (CAL) 6è en pes (11.87 m); 
Andrea Martínez (CAL) 6a en llargada (5.09 
m) i 7a en 100 m tanques (17.05); Mariona 
Múrcia (CAL) 7a en 200 m (27.52); Dan Vivas 
(LL) 7è en 3000 m obstacles (10:43.02).
I en categoria promesa van ser: Laila 
Ruth Vivas (LL) 4a en 3000 m obstacles 
(12:08.39); Cèlia Gaspar (CAL) 4a en perxa 
(2.85 m); Carlos Rey (LL) 5è en 1500 m 
(4:04.42); Ferran Moré (CAL) 5è en 1500 m 
(4:08.98); Anna Costa (CAL) 6a en 1500 m 
(5:17.97), Irene Betriu (CAL) 6a en 800 m 
(2:22.87) i Unai Martínez (CAL) 7è en 400 
m (51.97).

En la classifi cació per equips, feta 
a partir de la puntuació dels fi na-
listes (des de 8 punts al 1r fi ns a 1 
punt per al 8è) el CA Laietània va 
quedar en 10è lloc juvenil, 9è en 
júnior i 10è en promeses, mentre 
que el GA Lluïsos va quedar 15è 
en juvenils.

Martí Varela plata en decatló
La setmana passada es va cele-
brar el Campionat de Catalunya de 
proves combinades, i en la prova 
de decatló en la categoria júni-
or, la que posa a prova els atletes 
més complets, en Martí Varela (CA 
Laietània) es va fer amb la medalla 
de plata amb una bona puntuació 
de 5713 punts, i fent nou rècord 
comarcal júnior de la prova. Les 
seves marques van ser 12.01 en 100, 
6.00 en llargada, 11.66 en pes, 1.81 
en alçada, 55.24 en 400 m, 16.94 
en 110 m tanques, 32.48 en disc, 
4.10 en perxa, 34.36 en javelina i 
5:07.75 en 1500 m.

www.eltotesport.com |  P. 10ATLETISME
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Beto Fernàndez dirigint el Quadis. | D.FVa obtenir la quarta plaça de 
la fase regular, però va caure 
als Quarts de la lliga

Aquesta temporada el Quadis ha 
fet una molt bona campanya, molt 
meritòria tenint en compte que la 
plantilla està basada en la gent 
de la pedrera, només amb tres 
reforços de jugadors estrangers, 
el brasiler "Grummy" Guimaraes, 
l'argentí Ramiro Veich i l'holandès 
Lucas, que ha estat lesionat bona 
part de la temporada. I també ha 
jugat pocs partits un jugador que ja 
era un puntal, com Albert Merino, 
i que va marxar per estudis a l'es-
tranger a mig campionat.

A la lliga el Quadis ha acabat 
en quart lloc millorant el 5è de la 
temporada anterior, un lloc per 
sota de la millor classifi cació de la 
temporada 2012-13, i igualant la de 
les temporades 03-04, 04-05, 09-
10 i 10-11. A quarts de fi nal no es va 
poder amb el CN Barcelona i es va 
caure en tres partits, en els quals 
va guanyar sempre per la mínima 
l'equip visitant. El factor piscina 
no va servir de res, vaja, i l'equip 
mataroní no va poder disputar la 
seva setena semifi nal.

L'equip va estar present un cop 
més a la Copa del Rei, però aquesta 
vegada, amb l'equip molt minvat 
per lesions i malalties, no va poder 
passar de quarts de fi nal caient 
davant el Canoe madrileny.

ANÀLISI de la lliga
Classificació final de la fase regular: 
Barceloneta 63, Sabadell 56, Terrassa 
46, QUADIS CN MATARÓ 44, CN Barcelona 
38, Sant Andreu 34, Canoe Madrid 33, 
Mediterrani 32, Navarra 15, Catalunya 12, 
Molins 9, Rubí 7.

Primera volta: Barceloneta 30; 
Terrassa 30; Sabadell 28, QUADIS CNM 24, 
CN Barcelona 17, Canoe 16...

Segona volta: Barceloneta 33; Saba-
dell 28; Mediterrani 22; CN Barcelona 21; 
QUADIS CNM 20; Sant Andreu 18...

El Quadis va fer una gran primera volta 
acabant-la amb 6 victòries, a les quals en 
va afegir una més a l'inici de la segona per 
completar, amb 7, una de les millors ratxes 
de la història del club, només superada per 
les 9 obtingudes fa dues temporades.

Camp propi: Barceloneta 33, Sabadell 
30, Terrassa 24, QUADIS CN MATARÓ 23, CN 
Barcelona 22, Canoe Madrid 20,  Mediterrani 
19, Sant Andreu 18, Navarra 9, Catalunya 6, 
Rubí 4; Molins 3.

Camp contrari: Barceloneta 30, Sa-
badell 26, Terrassa 22, QUADIS CN MATARÓ 
21, CN Barcelona i Sant Andreu 16, Canoe 
Madrid i Mediterrani 13, Navarra, Catalunya i 
Molins 6, Rubí 3.

Molt semblant la trajectòria a casa 
(només 2 derrotes i 2 empats) i a fora (4 
derrotes), destacant les victòries com a 
visitant a Barcelona davant Mediterrani, 
Sant Andreu i CN Barcelona.

Gols marcats: Barceloneta 320, Saba-
dell 290, Terrassa 239, QUADIS CNM 211, Sant 
Andreu 206, Canoe 203, Mediterrani 194...

Gols encaixats: Barceloneta 108, CN 
Barcelona 148, Sabadell 156, Terrassa 158, 
QUADIS CNM 165, Mediterrani 184, Sant 
Andreu i Canoe 214…

Destacar que en l'aspecte defensiu el 
Quadis baixa un lloc sobre l'obtingut a la 
classificació sent superat pel CN Barcelona, 
precisament l'equip que al "play-pff" els va 
deixar fora de les semifinals.

Els protagonistes del Quadis
Han format la plantilla els següents 
jugadors: 
Mario Lloret i Marc Pannon por-
ters; Gustavo Guimaraes (62 gols), 
Marc Corbalán (36), Pol Barbena 
(25), Ramiro Veich (24),  Víctor 
Fernàndez (22), Thomas Lucas (17, 
també ha estat absent durant quasi 
tota la 2a volta), Àlex Codina (15), 
Pau Schnizler (12), Albert Merino 
(6, només va jugar la 1a volta), Raul 
Loste (4), Samu Ruiz (5), Víctor 
Roqué (3) i Lluc Bertran (3).
En els gols hem afegit els dels tres 
partits de "play-off" i del partit 
de Copa.

RESUM d'una bona 
temporada del Quadis CNM

el Esporttot WATERPOLO
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Bona actuació al Campionat 
Internacional d'Andorra

El passat diumenge dia 4 el Club 
Esportiu Taekwondo Mataró es va 
desplaçar a Andorra per partici-
par en el Campionat Internacional 
Principat d'Andorra. I es van acon-
seguir tres medalles: Nahuel Martín 
va obtenir l'or en la categoria infan-
til de -25 kg; Mark Gorro plata i Naia 
Vila bronze. Els altres participants 
van ser Albert Aguilar, Marc Vila i 
Elisabeth Porcel.

Un potent equip USA guanya el 
Torneig del 90è Aniversari UEM

Medalles mataronines. | CET MATARÓ

Bàsquet femení d'alt nivell al 
Palau Josep Mora

El passat cap de setmana i dins 
dels actes commemoratius del 90è 
aniversari de la Seacció Esportiva 
del Centre Catòlic, la UEM va orga-
nitzar un torneig quadrangular en 
la categoria sènior femení, amb la 
participació del CN Terrassa, la JET 
de Terrassa, el Woman’s Universal 
Association i l’equip de la UEM del 
Platges de Mataró.

Els primers encreuaments varen 
donar com a fi nalistes del Torneig 
a l’equip nord-americà i el Platges 
de Mataró, en superar les ameri-
canes al CN Terrassa per 72-34, i 
el Platges a la JET de Terrassa per 
62-44. En la fi nal el potent equip 
del Woman’s Universal Association, 

s’emportava el Torneig en impo-
sar-se a l’equip de casa per 94-44.

Com a jugadores més destaca-
des de la fi nal per part de l’equip 
guanyador va ser nominada la ju-
gadora Kristina King i per part del 
Platges Marquisha Harris.

Tres medalles 
a Andorra

Rem Capgrossos Mataró agafa 
experiència a l'Estatal

 El passat cap de setmana es va celebrar 
al port de Tarragona el XIII Campionat 
d’Espanya de Llaüt Mediterrani. Aquesta 
cita va aplegar més de 900 vogadors i 
vogadores provinents majoritàriament de 
clubs d’Andalusia, València i Catalunya. El 
club de Rem Capgrossos de Mataró hi va 
participar amb les seves dues tripulacions 
fèmines competitives: veterana i sènior.
Les primeres a vogar varen ser les vetera-
nes en una dura eliminatòria contra Santa 
Pola i Natació Badalona. Un error en la boia 

de viratge, però, va provocar la desqualifi-
cació de l’equip mataroní impedint la parti-
cipació a la repesca. D’altra banda el sènior 
femení tampoc es classificà en la seva 
classificatòria. A la repesca contra Polide-
portivo Valencia, Santa Cristina i Benidorm, 
tampoc va aconseguir classificar-se per a 
les semifinals. Malgrat la falta de resultats 
aconseguits, el club va poder gaudir d’un 
cap de setmana on el rem en banc fix va 
proporcionar un gran espectacle a tothom 
que s’apropava al port de Tarragona.

www.eltotesport.com |  P. 12POLIESPORTIU
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

La momia  12:00  12:15  16:00  18:30  21:10  23:35

 [dv.-dg.+dc.] 19:45

Capitán calzoncillos  12:30  16:00  17:30  18:15  19:30  20:15

 [En català] 12:15  16:30  18:30

 [dv.-dg.] 12:00 17:10  21:10          [dc.] 19:10

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar  

 12:15  16:30  19:10  20:30  23:00          

           [En VOSE] 12:20        [En VOSE dt.]  23:30

Déjame salir 12:00  16:00  18:15  20:30  22:45  00:55

El caso Sloane 16:00                

 [dl., dt., dj.]  10:45

Alien: covenant 16:00

El círculo 22:15  00:40

Z la ciudad perdida 12:15

Guardianes de la galaxia. Vol.2 

 12:00  16:00  19:00  22:00

El bebé jefazo 12:15  15:50  18:00

Norman, el hombre que lo conseguía todo 20:10

La promesa 22:00  00:40           

 [En VOSE] 22:00

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

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

Personal Shopper 20:30 (15 juny) (VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes        

Capitán calzoncillos  16:15  17:15  20:15  22:15        [dv.-dg.] 18:15          

[dl.-dj.] 18:10

La momia   16:00  19:15  21:30        [dv.-dg.] 18:15  20:30  22:40          

[dl.-dj.] 18:00  20:15  22:30

Pàtria  [En català] 16:00  18:10  20:15

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar 16:15  17:45  20:00  

22:00        [dv.-dg.] 19:00          [dl.-dj.] 19:30

Déjame salir 16:00       [dv.-dg.] 22:40          [dl.-dj.] 22:30

El caso Sloane 22:20      [dv.-dg.] 20:10          [dl.-dj.] 20:00

Alien: covenant 22:30

El bebé jefazo  16:10  18:00

Norman, el hombre que lo conseguía todo 

 18:00  20:15  22:30

Mil coses que faria per tu 16:00  17:45

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

(DARRERE DELS CINEMES)

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

    Del 29 de juny al 3 d'agost arriba 
la 6a edició de Cinema Lliure a la 
Platja, la mostra gratuïta de cinema 
independent que ja s'ha convertit 
en una de les cites més esperades 
de l'estiu i que es fa a Barcelona, 
Badalona, el Prat de Llobregat i la 
capital del Maresme. A la platja 
del Varador es podrà veure la pro-
ducció catalana “El rei borni” el 15 
de juliol i “Ma vie de Courgette” 
(Suïssa, França) el 24 de juliol, dins 
la programació de Les Santes. El ci-
cle està organitzat per l’Associació 
Medusas, amb la col·laboració de 

Cinema Lliure a la Platja

la Direcció de Cultura de l’Ajun-
tament de Mataró.

Totes les pel·lícules programa-
des ja tenen alguna cosa en comú: 
són cintes de cinema independent 
de qualitat que han passat per 
algun altre festival. La mostra no 
només és un aparador cinemato-
gràfi c, sinó també una plataforma 
per a festivals.

Totes les sessions de Cinema 
Lliure 2017 començaran a les 21 
h amb música a càrrec d’iCAT per 
animar l'ambient. Quan s’amagui 
el sol, perquè la projecció pugui ser 
òptima, s'emetrà un curtmetratge. 

  

Pregunta de la setmana
Com es coneixia els nobles que 
acompanyaven Otger Cataló 
segons la llegenda?

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

Resposta del núm. 1773
"Keith Richards"

Guanyadors:
· Eugènia Missé Borrell
· Jose Rihuete Beltran

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

Dues sessions a Mataró per als dies 15 i 24 de juliol 

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

(DARRERE DELS CINEMES)

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017

LA MOMIA

Tot i estar enterrada en una tomba en-
mig del desert, una antiga princesa a qui 
li van prendre el destí injustament, es 
desperta en l'actualitat. Amb ella porta 
una maledicció que ha crescut desmesu-
radament amb el pas de milers d'anys. 
Direcció: Alex Kurtzman
Intèrprets: Tom Cruise, Russell Crowe,  
Annabelle Wallis
105min

CAPITÁN CALZONCILLOS

Dos amics trapelles hipnotitzen accidental-
ment al director de l'escola per convertir-lo en 
el seu heroi de còmic: el capità Calzoncillos.  
Aquest és un heroi malhumorat que s'haurà 
d'enfrontar al nou mestre de l'escola, un mal-
vat científic. Els dos protagonistes i el capità 
hauran d'unir esforços per combatre'l. 
Direcció: David Soren
Intèrprets: Animació
89min

PIELES

Pieles mostra la història i la vida de 
diverses persones amb un físic diferent, 
que s'han vist obligades a amagar-se o 
unir-se entre elles. L'aparença física ens 
condiciona en aquesta societat, encara 
que ningú pot escollir-la. 
Direcció: Eduardo Casanova
Intèrprets: Candela Peña, Ana Polvoro-
sa, Macarena Gómez, Itziar Castro.
77min

PÀTRIA

Un drama històric situat al segle XV que 
tracta sobre la llegenda d'Otger Cataló 
i els orígens de Catalunya. El mite atri-
bueix l'origen del nom de Catalunya a 
aquest personatge, que va conquistar 
el territori.
Direcció: Joan Frank Charansonnet
Intèrprets: Boris Ruiz, Miquel Sitjar,  
Miquel Gelabert
103min

TESTIGO

Un enigmàtic home de negocis ofereix a 
Duval una senzilla feina i ben remunera-
da: transcriure converses telefòniques 
interceptades. Ell accepta sense consul-
tar la finalitat de l'empresa i, de sobte, 
es troba enmig d'un complot polític.
Direcció: Thomas Kruithof
Intèrprets: François Cluzet, Alba Ro-
hrwacher, Simon Abkarian
88min

I AM NOT A SERIAL KILLER

En John és un adolescent obsessionat 
en els assassins en sèrie. Tot i les seves 
tendències sociòpates, fa tot el possible 
per no convertir-se en un d'ells. Quan el 
seu poble es veu afectat per una onada 
d'assassinats, busca al culpable sota el 
risc de descobrir que ell és encara pitjor.
Direcció: Billy O'Brien
Intèrprets: Max Records, Laura Fraser, 
Christopher Lloyd 104min

AIRE CONDICIONAT
SERVEI TÈCNIC I INSTALACIONS 

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

SOM

PROFESSIONALS
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RomaBella
Text: Jordi Gomà

 Fa ben poc ja dèiem que els addictes a la pizza ma-
taronins estan d'enhorabona, ja que en els darrers 
mesos han obert diverses propostes molt interessants, 
a la nostra ciutat, amb aquest pilar de la gastronomia 
italiana com a gran protagonista. El RomaBella ja fa 
un any que va obrir al carrer Barcelona i el seu èxit 

ha anat creixent de forma progressiva, ja que oferei-
xen pizzes d'elaboració artesanal, amb ingredients 
de qualitat –gairebé tots italians amb denominació 
d'origen–, verdura ecològica, massa de llarga fer-
mentació i més de 20 varietats diferents.

El responsable de les pizzes ve d'una família de 
quatre generacions de "pizzeros", i s'ha format a 
Roma, a part de treballar a alguna de les millors piz-
zeries de la capital italiana. Alguna de les que tenen 
més èxit són la de ricota –de primera qualitat– amb 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Especialitat de la casa: Les postres artesanes són de 
primera, ja que el cuiner s'ha format a la Hofmann, 
i tots fets el mateix dia. Tant el brownie, el pastís 
de formatge amb melmelada de tomàquet xerri, 
maduixa i alfàbrega, el "lemon pie" de 
massa cruixent amb ratlladura de llima i 
merenga italiana flamejada tenen molt 
d'èxit, així com el tiramisú autèntic.

espinacs i tomàquets secs, la de crema de trufa 
amb tomàquets xerri, mozzarella i parmesà, o la de 
formatge de cabra amb olives negres i tomàquets 
xerri. Molta gent que ja ha tastat les seves pizzes 
ho ha fet utilitzant el seu servei de porcions per 
emportar, però s'ha de tenir en compte que al fons 
del local tenen un gran menjador molt acollidor, per 
a poder degustar-les còmodament, i també una ter-
rassa ideal per sopar-hi ara que s'acosten els mesos 
més calorosos de l'any. L'atenció al públic és un al-
tre dels punts forts del RomaBella, ja que fan sentir 
a tothom com a casa, i convida, juntament amb les 
seves delicioses pizzes, a tornar-hi.

Els preus són molt econòmics, ja que cada porció 
val 2,50€ i amb dues porcions es pot sopar perfec-
tament, ja que són molt grans, o també es poden 
demanar pizzes senceres, amb preus per sota dels 
9€ les de 30 centímetres i voltant els 15€ les de 60 
centímetres, amb la que poden menjar fins a qua-
tre persones. Podem acompanyar l'àpat amb una 
bona cervesa italiana, com la Peroni doble malta o 
la Theresianer, una artesana de Trieste.

RomaBella

C/ Barcelona, 24. Mataró.
Telèfon 935 168 742
Obert de dilluns a dijous de 12h a 23h, diven-
dres i dissabte de 13h a 00h i diumenge de 13h 
a 23h. Obren tots els dies de l'any.

Postres artesanes

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Bote i Fernàndez, el dia de l'acord de govern

1. El nou panorama polític.

L'entorn polític general del país i el seu sistema 
de partits és un ecosistema del qual un ens com el 
govern municipal no pot deslligar-se. Dista força la 
situació actual de les dues organitzacions, amb la 
que es plantejava el 2015. No només Convergència 
i Unió ha desaparegut del mapa i mutat en aquest 
nou Partit Demòcrata –per més que el grup munici-
pal que lidera Quim Fernàndez no s'ha pogut canviar 
el nom tot i demanar-ho repetidament– sinó que el 
sacseig del procés sobiranista ha canviat la fisono-
mia política general. 

El PSC que fa dos anys va "guanyar" Mataró en un 
context de retrocés generalitzat, en dos anys ha vist 
com afrontava un procés de primàries propi i un del 
seu referent estatal, com els comuns els menjaven 
bona part del pastís electoral en les convocatòries 
generals i com el PSOE es mig feia l'harakiri, com s'ha 
vist els darrers mesos. De la mateixa manera, dins 
dels darrers 24 mesos s'hi ha comptat els famosos 

E 
l muntatge que il·lustra la portada 
del Tot Mataró d'aquesta setmana 
defineix el que sembla, ara com ara, 
la parella política formada per David 

Bote i Joaquim Fernàndez, pel PSC i per l'antiga 
CiU a Mataró. Una parella que no s'entén gaire 
però que conviu, en una escena divertida de llit, 
però una unitat que, en contra de molts vatici-
nis, segueix junta. No hi ha gaires celebracions, 
en l'aniversari de les noces de fa dos anys, just 
quan s'arriba a l'equador del mandat pel qual 
es van comprometre. Però a mig camí es pot 
fer balanç de com ha estat la primera meitat 
de mandat d'una fórmula pionera a la ciutat: la 
sociovergència. Són cinc claus per a entendre 
la situació del govern. 

Mig mandat 
de convivènciaREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Arxiu

Repassem en cinc punts els trets més 
identificables del govern municipal
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18 de determinisme del procés, Artur Mas va fer una 
passa al costat i el Pdecat ha iniciat la seva singla-
dura, no exempta de dificultats. 

En l'àmbit local, les primàries internes del partit si-
tuaven una mena de cohabitació entre grup municipal 
i executiva, i situaven a la taula de control del pacte 
de govern un Alfons Canela apadrinat per l'exalcalde 
Joan Mora. A la meitat de mandat s'hi arriba amb els 
socialistes del govern dominant el partit però amb 
un Pdecat indecís, per més que segueix apostant per 
seguir junts. I l'anunci previst per avui divendres de 
data i pregunta pel referèndum pot tornar a vincular 
el que passi a Mataró amb el que passi a nivell català. 
Bote ja va dir que obstaculitzaria les urnes. Els con-
vergents, que les consideren prioritàries.

2. Acords amb altres forces

En dos anys el govern municipal en minoria de dos 
partits antagonistes fins al dia que van seure per 
parlar de l'actual acord mutu, l'executiu liderat per 
David Bote s'ha apuntat una sèrie d'acords estratè-
gics amb l'oposició en pro de la governabilitat. És 
important comparar les dificultats que hi havia en 
el mandat anterior per part del govern "en minorís-
sima" de Joan Mora, per concertar polítiques més 
enllà dels grans ítems –que també se li han d'atri-
buir, amb les preferents al capdavant– de ciutat. El 
govern bipartit ha estat capaç de seduir els partits, 
fins i tot els més crítics, situant-los en una sèrie de 
"fotografies" com la de la setmana passada en contra 
dels macroprostíbuls, la del procés Mataró 2022, en 
contra del Departament d'Educació quan ha calgut 
o la del Pacte per la Mobilitat. 

També han atret el PP i Ciutadans a donar suport 
als pressupostos, han sabut buscar abstencions pro-
pícies i delegar presidències de grups de treball i co-
missions municipals per tal de fer més visible aquesta 
política de concertació. La interlocució entre grups, 
asseguren a la Casa Gran, és fluïda i aquí han apa-
regut actors polítics a les files de la inicialment des-
coneguda llista socialista com Miquel Àngel Vadell 
o Juan Carlos Jerez. En paral·lel a aquesta volguda 
compartició de responsabilitats, el govern no ha om-
plert els plens de dictàmens i, a opinió de bona part 
de l'oposició, segueix patint una important demora 
en la posada en pràctica de la majoria de polítiques.

3. El govern de la pre-veritat

Tot i ser a l'era de la post-veritat, la política comu-
nicativa de l'Ajuntament de Mataró ha estat inno-
vadora i s'ha basat en un concepte quasi genuí: 
la pre-veritat. Aquesta praxi consisteix a anunciar 
futures mesures que després es demoren a l'hora 
de posar-se a la pràctica. Es busca la presència als 
mitjans, sobretot als d'abast general. En són exem-
ples el cas de la mobilitat, de la qual hi va haver un 
gran Pacte però no hi ha hagut concreció en el Pla 
o el futur de PUMSA, del qual sempre s'ha de de-
batre però mai no se n'escriu cap conclusió. Amb 
temes com El Corte Inglés, cap novetat. Del Pla de 
Seguretat del que ha de penjar un nou model poli-
cial, poc se'n sap. 

Els grups de l'oposició fiscalitzen com poden però, 
a més, es queixen que molts cops el control de go-
vern queda fora dels plens per la durada excessiva 
d'aquests –són sessions cada cop menys eficaces, 

Reportatge
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Les diferències 
entre ICV i Podem 
refreden l'horitzó 
d'una confluència 

Gran són exemples del cistell on volen posar els ous 
de cara a les següents municipals. Una reconeguda 
activista veïnal de la ciutat reconeixia mesos enre-
re que "els dos socis es reparteixen els dos Matarós 
que havien de ser un sol Mataró". 

5. Seguiran junts

Tot i que l'afer de Can Quirze va tensar massa la 
corda entre socis de govern, la setmana passada 
els dos líders donaven l'episodi per tancat. D'estira-
i-arronses entre components d'un govern que avança 
a empentes i rodolons, però, n'hi seguiran havent.  
El disseny de l'estructura de govern sorgit de la nego-
ciació de l'acord de govern i de tota la seva aplicació 
ha dibuixat un control creuat de les diferents àrees i 
carteres que fa que davant els afers més espinosos i 
a manca d'acord, els diferents quadres mitjos optin 
per escombrar i recollir la pols sota l'estora de l'al-
tre. Un exemple va ser l'anunci d'estudi d'una taxa 
per a les discoteques per a la neteja de les zones on 
es fa "botellón" que Moreno, socialista, va anunci-
ar que hauria de ser Guillén, convergent, la que ho 
hauria d'aplicar. 

Tot i això, les relacions personals entre actors de 
govern són en la major part de casos cordials i el 
govern fa pinya quan toca. Els dos grups municipals 
estan convençuts de poder tirar endavant la governa-
bilitat gràcies a haver convertit en virtut el defecte 
de la fragmentació excessiva al Saló de Sessions i 
malgrat que s'han escalfat i s'escalfaran de valent, 
dins del govern són plenament conscients que fora 
de la Sala dels Lleons –el lloc de reunió del govern, 
a la planta noble de l'Ajuntament– és on realment 
fa fred. Seguiran compartint llit.

les del primer dijous de mes– i que moltes mesures 
que es comuniquen a la premsa no són després re-
alitat. El govern nega l'extrem de la pre-veritat, com 
és obvi. L'hemeroteca, a final de mandat, dictamina-
rà si cau el prefix de la paraula i les polítiques que 
s'anuncien esdevenen fets.

4. Dos Mataró per a dos socis

Els primers dos anys de govern de la ciutat també 
han servit per veure com, amb intencionalitat o 
sense, cadascun dels socis imprimeix major impor-
tància a les polítiques que aplica segons la part de 
la ciutat que es tracti, mirant de cuidar el seu propi 
electorat. A l'hora de la veritat, els feus electorals 
dels dos partits estan clars i en bona part de les as-
sociacions veïnals de l'arc exterior mataroní –tot el 
que queda fora de l'ecosistema de Centre, Eixample i 
Havana– comparteix aquesta percepció. Per exemple 
el PSC va fer una maniobra de propaganda barroe-
ra amb motiu de la inauguració de la pista coberta 
de l'Eusebi Millan. Va jugar un paper a la polèmica 
arrossada de Rocafonda. O cuida especialment els 
programes que depenen d'ells en segons quina zona 
de la ciutat. També els exconvergents fien bona part 
del llegat polític del seu pas per aquest govern a la 
revitalització del Centre. Un Pla especial, el Cafè 
Nou –tancant el litigi històric– Can Cruzate o la Plaça 
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BARCELONA
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www.talenn.com

972.940.999

"Ajudem als estudiants a trobar els  mi-
llors estudis aquí o a l'estranger"
Entrevistem a Ignasi Pineda, orientador universitari de Talenn, 
que obre nova seu a Mataró

Formació: Laia Mulà

 Què és Talenn?
Talenn és una empresa d'orien-
tació que ajuda als estudiants a 
escollir el Grau Universitari d'en-
tre més de 700 opcions en funció  

de les seves capacitats i talents.  
Tenim ofi cina a Mataró, Girona 
i Barcelona.

No poden escollir-ho sols?
Segons les estadístiques el 50% 

dels universitaris canviaria de Grau 
universitari si els deixessin tornar 
a escollir. Escollir què estudiar 
sense conèixer els propis talents 
suposa arriscar-se molt. Són molts 
de diners i molts anys de la vida 
dels nostres fi lls i per això millor 
si reben orientació professional.  

amb Empenta
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08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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CENEMA, Centre de Negocis
Ronda President Irla, 28. 
Mataró
www.talenn.com 
- 972 940 999

Per tant, no només orienteu 
sobre què estudiar, sinó també 
a quina universitat?
Efectivament, cada universitat 
ofereix una experiència diferent 
als estudiants. Per això la nostra 
metodologia ens permet preci-
sar quina universitat, del nos-
tre país o estrangera, serà  on 
l'estudiant tindrà la millor ex-
periència. No oblidem que són 
quatre anys estudiant, i que no 
només són els coneixements, 
sinó també els contactes que 
farem.  Segons alguns estudis 
el 50% troba parella estable a la 
universitat, imagina't si és una 
decisió important.

Amb quins criteris determi-
neu la millor opció per a cada 
estudiant? 
Fem entrevistes per conèixer molt 
bé a l'estudiant i al fi nal entre-
guem l'Informe Talenn amb les 
vuit carreres ordenades per ordre 
de preferència segons les seves 
qualitats i capacitats. 

Per què és important  
l'orientació?
Perquè les dades són alarmants. 
Cal tenir en compte que 3 de cada 
10 estudiants abandonen la uni-
versitat sense acabar els estudis, 
i podria comentar-te molts de ca-
sos que els acaben a disgust. És la 
primera gran decisió de la seva 
vida, ja que suposa una despesa 
d'entre 10.000 euros i 60.000 eu-
ros, segons sigui pública o privada. 
Escollir què estudiar amb només 
17 o 18 anys és una decisió molt 
difícil de prendre. Es tracta d'una 
decisió per a tota la vida

Només orienteu en estudis 
universitaris?
No, orientem a tots nivells, ja si-
gui grau mitjà, superior, màster... 
I també orientem a aquells estu-
diants que volen cursar estudis 
superiors a l'estranger (Anglaterra, 
Estats Units...)

També assessoreu sobre les 
beques?

Efectivament, cada universitat té 
programes diferents d'ajudes de 
beques i nosaltres, a més de reco-
manar el grau, informem de quins 
programes de beques disposen, 
de les condicions i de com poden 
obtenir-les.

Per què creus important que 
els alumnes es deixin asses-
sorar per Talenn?
A Talenn treballem cada dia per tal 
de reduir l'abandonament en els 
estudis. Amb l'orientació aconse-
guim motivar molts alumnes que 
han tirat la tovallola, perquè estan 
cansats d'estudiar quelcom que no 
els agrada. La majoria de famílies, 
quan veuen el canvi de motivació 
dels seus fi lls ens diuen: Per què 
nos us hem trobat abans?
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L'stand de Mercedes-Benz al Saló Automobile Barcelona Cedida

magnífi cs resultats de vendes rea-
litzades durant la darrera edició del 
Saló 'Automobile Barcelona'. Amb 
un total de 1.247 unitats venudes, 
Mercedes-Benz ha aconseguit un 
increment del 24 per cent respecte 
de l'edició anterior, el 2015.

De les 1.247 unitats venudes, 
1.124 corresponen a turismes. De 
la marca Mercedes es van registrar 
957 vendes, un 18 per cent més que 
el 2015. Els SUV de la marca van 
ser les grans estrelles de l'estand: 
de les 582 comandes registrades, 

Èxit de vendes 
de Mercedes 
al Saló Automo-
bile-Barcelona

Pugen les vendes un 30 
per cent respecte del 2015 
a l'estand, amb presència 
de MB Motors

 Mercedes-Benz ha obtingut uns 

274 van correspondre al model 
GLA, 135 al GLE SUV i altres 135 
al GLE Coupé. Com a curiositat, 
cal destacar les vendes d'un G500 
4X4, un AMG GTR i dos AMG GTC. 
Dels 167 smart venuts, un 34% més 
que en 2015. 56 van correspondre 
a la versió elèctrica.

Les vendes de Mercedes-Benz 
corresponents al segment del mo-
novolum i oci van registrar un crei-
xement del 146% en aconseguir les 
123 unitats. Cal destacar el bon aco-
lliment del Classe V i les versions 
Tourer de Vito i Citan que han supo-
sat un 75% de les vendes. | Redacció

amb Empenta
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Un dels vehicles de la flota de LimoHummerJB Cedida 

● Impermeabilitzacions
● Treballs verticals.
● Rehabilitacions de façanes.
● Obra i pintura en general.
● Retirada de fibrociment (uralita)

C. L’esplanada, 50 · Mataró
93 169 60 03 ● 695 251 788 ● www.somverticals.com

REHABILITACIONS ABANS

15 ANYS DE GARANTIA

DESPRÉS

FINANÇAMENT A MIDA, consulteu condicions

LimoHummerJB  compta amb una àmplia flota de 
limusines i xofers que adapten el servei al gust del client

La manera més original de fer 
una celebració

 S'acosta una data especial i no 
saps com celebrar-ho? Fes una 
volta amb limusina, l'activitat més 
original. Si t'agradaria celebrar un 
comiat de solter, un aniversari, un 
casament, un sopar d'empresa o 

qualsevol altre esdeveniment im-
portant, l'opció més emocionant 
i original és la de fer un passeig en 
limusina. És una activitat amb gla-
mur i que mai oblidareu.

Amb LimoHummerJB llogar una 

limusina és ben fàcil. Pots escollir 
entre diversos dissenys com, per 
exemple, la més clàssica, la d'alta 
gamma o la limusina de color rosa. 
Pots llogar sota demanda per hores 
i per trajecte i, a més, tindràs a la 
teva disposició dues ampolles de 
cava o refrescos i les begudes que 
desitgis. En defi nitiva, tots els ser-
veis de LimoHummerJB s'adapten 
a les necessitats del client perquè 
sempre quedis satisfet.

Des de LimoHummerJB pots 
contractar un pack complet tan-
cat que englobi, per exemple, el 
servei de limusina, un stripper i 
el restaurant, entre altres tipus de 
packs. Tot i això, el client també pot 
contractar serveis per separat i al 
seu gust, indicant la seva demanda 
i el pressupost a destinar-hi. Amb 
LimoHummerJB també pots fer les 
fotos més informals i divertides 
amb el 'fotomatón' ple de com-
plements que posen a disposició 
del client. Així, pots gaudir d'un 
dia inoblidable fent una volta en 
limusina, tot al teu gust!.| Redacció 
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COMPRA VENDA 

PATINES EN LINEA. Los vendo. 
Marca Krafwin Speed. Muy poco 
uso y en buen estado. Número 36. 
Económicos! 668.682.340

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN A chi-
ca responsable. Centro Mataró. 
631.283.462 
ALQUILO HABITACIÓN 275€ 
655.683.603 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en 
lloguer per cotxe i moto. 60€/mes. 
658.288.863 

TREBALL

CERRAJERÍA EN CABRERA precisa 
aprendiz entre 18-25 años con la 
ESO. Interesados tlf. 93.750.03.59 
Laura. 
BAR EN LLAVANERES precisa coci-
nera con experiencia demostrable 
para elaborar menús. Buena pre-
sencia, de 35 a 45 años. Interesadas 
635.831..206 
EMPRESA TEXTIL DE Mataró. 
Precisa patronista para pun-
to y plana. Interesados llamar al 
93.790.45.56 
SE PRECISAN OFICIALAS de apres-
to, planchadoras de máquina y 
de mano a jornada completa. 
663.335.338. 
PRECISAMOS AGENTES para visi-
tas concertadas en Mataró. Iván 
675.514.214
JOVE ESTUDIANT 21 ANYS. Cerca 
feina per caps setmana o jornada 
completa la temporada d’estiu. 
Experiència en restauració, ma-
gatzem i reposador. Responsable i 
seriós. 605.645.386 (matins o nits)
CHICA BUSCA TRABAJO ayudante 
cocina, limpieza. 632.692.403 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
AUXILIAR GERIATRÍA  con 
mucha experiencia. Se ofrece cui-
dado personas mayores. 690.947.411  
LIMPIEZA, CUIDADO NIÑOS, Externa. 
632.431.767 
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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TREBALL

SE OFRECE SEÑORA para limpiar. 
Con referencias. 673.554.298
ME OFREZCO HORAS tardes pa-
ra cuidado mayores, limpieza. 
617.993.949

CLASSES

SI TENS PISCINA I vols que el teu 
nen aprengui a nedar aquests estiu. 
Truca’m 616.725.127 Tania 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
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PROFESSIONALS

VACIADO DE PISOS  gratis. 
634.792.469 
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza Excelentes 
acabados. 629.988.598 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

NOVEDAD MARINA ERÓTICA 22 
años. 631.129.242
MASAJES CALIFORNIANOS . 
665.463.891
JAVI 71 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
CATALANA, atractiva, petonera, dol-
ça, discreta, serveis sense presses. 
675.990.050. Particular 
UNA JAPONESA Y DOS chinas nue-
vas. Masajes todo el cuerpo. 1h.-30€ 
y 1/2h.-20€. 688.159.279 
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 
HOME SOL, 62 ANYS. Visc a Mataró. 
M’agradaria contactar amb noies 
d’entre 35 i 50 anys. Per fer-nos 
mutua companya i divertir-nos. Tinc 
recursos econòmics i m’agradaria 
compartir-los amb la noia adequada. 
Tl. 608.001.772 Ignasi. 
SARA, PARTICULAR. 631.287.774 
NUEVA MASAJISTA EROTICA 
698.394.935 
CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 
MASAJE CON TODO el cuerpo. Zona 
Rocafonda. Avda. Perú. 615.719.971 
M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536

Econòmics
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El Ple Municipal va aprovar la proposta Daniel Ferrer 

 Implantar canviadors per a be-
bès en zones accessibles tant pels 
homes com per a les dones en 
els edifi cis públics és el que sol-
licitava la moció presentada per 

L'Ajuntament va aprovar la resolució de Ciutadans per 
als edificis públics

C's en el Ple Municipal de juny. 
A més, la proposta de resolució 
també preveu incentivar els pri-
vats a què n'instal·lin. La mesura, 
que va rebre tots els vots a favor 

Canviadors de nadons 
accessibles per a homes i dones

a excepció dels de VOLEMataró i 
ICV-EUiA, busca facilitar i afavorir 
els canvis que fomentin una soci-
etat més igualitària.

Els vots contraris dels regidors 
de VOLEMataró volien denunciar 
que “cal més pedagogia cap a una 
major consciència social per a una 
societat que és masclista i patri-
arcal per aconseguir una societat 
més igualitària”, tal com s'exposava 
a la proposta. Estudiaran bonifi -
car els establiments privats que 
en continguin Els quatre acords 
de la proposta de resolució con-
templen instal·lar com a mínim 
un canviador per planta en edifi cis 
públics, accessible pels dos sexes, 
estudiar la bonifi cació en l'impost 
d'obres pels establiments privats 
que n'instal·lin i per nous locals 
que en continguin. | Red

CiutatCiutat núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Col·lecció de figures al Teatre Monumental
La nova temporada oferirà dobles sessions d'alguns espectacles de diverses  
disciplines: des del circ, el teatre o la dansa.

Teatre: Laia Mulà

  A partir de l'1 d'octubre i fins al 29 de desembre 
es podrà gaudir de la nova temporada estable del 
Teatre Monumental amb els sis espectacles progra-
mats, tres dels quals oferiran doble sessió: 'Art', 'La 
treva' i 'Mur'. Les obres programades de teatre, circ 
i dansa, compten amb grans figures de l'espectacle 
com Clara Segura, David Selvas, Pere Arquillué i 
Ramón Madaula, entre altres artistes.

Durant el mes de juny es podran renovar els antics 
abonaments de la temporada i durant l'agost serà 
el torn de venda dels nous abonaments. Aquests 
estan a disposició del públic a 66,60 euros a platea 
i 53,40 euros a l'amfiteatre. Les entrades soltes per 
cada un dels espectacles estaran disponibles a partir 
del 12 de setembre.

També torna el programa Apropa Cultura, al qual 
continua adherida la Direcció de Cultura. És una ini-
ciativa que vol fomentar l'accés de les persones amb 
menys recursos a l'oci inclusiu i la cultura

Una programació variada
Boscos serà la primera cita el dia 1 d'octubre: una 

epopeia familiar al llarg de 3 segles que compta amb 
un repartiment està compost per 11 actors, entre ells 
la mataronina Clara de Ramon.

Art, un dels èxits de la temporada teatral barce-
lonina, tindrà lloc el 14 d'octubre en doble sessió. 
L'obra de Yasmina Reza compta amb un reparti-
ment de primera: Pere Arquillué, Francesc Orella i 
Lluís Villanueva.

L'Estol, un espectacle de dansa, visitarà el 
Monumental el 28 d'octubre. Una peça de gran format 
que rep el suport del Pla d'Impuls de la Generalitat 
de Catalunya.

Paradís pintat de la pallassa Pepa Plana tindrà lloc 
l'11 de novembre, un espectacle que fa connectar 
amb la cara més tràgica del món i donar-li un toc 
de poesia i tendresa.

La treva és un altre de les grans apostes d'aquesta 
temporada pel dia 25 de novembre. L'obra, dirigida 
per Julio Manrique, esdevé un debat sobre el paper 
del periodisme de guerra.

Per últim, serà el torn de Mur, una producció de 
circ nascuda a Mataró que es podrà veure el 29 de 
desembre. Nou artistes en escena en aquest espec-
tacle de circ.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

La Treva és un dels 
grans reclams de la 
nova temporada
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 L'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès en la 
primera etapa i que des de fa 13 
anys introdueix l'idioma en edat 
pre-escolar ha perfeccionat el seu 
programa adoptant en exclusiva a 
casa nostra el TET, el Total English 
Teaching. Es tracta d'una metodo-
logia perfeccionada durant anys 
a València que Anca té en exclu-
siva a casa nostra i que parteix de 
la interacció per tal que els nens 
i nenes aprenguin l'idioma amb 
gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents com 
les cançons, que van variant depe-
nent de l'època de l'any, en aquest 
cas la primavera. S'identifi quen 
elements a partir d'aquestes can-
çons i es van aprenent diferents 
conceptes de forma dinàmica amb 
una metodologia molt pràctica i 
efi cient. Es tracte d'un mètode 
molt participatiu que no cansa 
ni avorreix els nadons. 

Per etapes
El TET  està perfectament plani-
fi cat per etapes i molt complert 
en cadascuna d'elles i va incor-
porant elements d'aprenentatge 
a mesura que es fan grans. A més, 
els nens poden practicar a casa 
amb el que s'involucra la família 
a l'entorn educatiu.

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

Publicitat
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Els Capgrossos ja són de 9
La colla local descarrega a la plaça de Santa Maria el primer 3 de 9 amb folre de la 
temporada, acompanyat del 4 i la torre de 8

Castells: Laia Mulà

 Cares de concentració, però no de dubte, eren 
les dels castellers de Mataró un cop van haver des-
carregat el 4 de 8 en primera ronda. L’objectiu per 
llavors era clar: descarregar el primer castell de 9 
de la temporada. I així va ser, un 3 de 9 amb folre 
executat amb precisió que no va cedir a les petites 
batzegades, amb un tronc que va pujar amb fi nor i 
el folre sempre a lloc. Per últim, una torre de 8 amb 
folre defensada amb concentració. I és que els de 
la camisa de color blau marí porten un inici de 
temporada constant i sense ensurts: ja és la sego-
na torre de 8 amb folre que descarreguen després 
d’estrenar-la a Gràcia i ara es posen a la butxaca el 
primer 3 de 9 amb folre.

Les dues colles convidades a la plaça de Santa 
Maria de Mataró, els Marrecs de Salt i els Castellers 
de Sants, van optar per la torre de 8 amb folre com a 
castell de major difi cultat. També van descarregar, en 
primera i tercera ronda respectivament, el 3 de 8 i el 
4 de 8, fi nalitzant amb un vano de 5 pisos cada colla.

El pilar de 6 es resisteix
Els Capgrossos de Mataró van cloure la celebració 
del seu XXIè aniversari amb dos pilars de 5 i deu pi-
lars de 4 pisos, descartant l’anhelat pilar de 6, que 
encara no han portat a plaça cap vegada aquest any 
tot i mantenir el tronc de la temporada passada.

La prèvia a l’Havana
El dissabte a la tarda, com a prèvia a l’aniversari, la 
colla local va actuar en solitari al barri de l’Havana 
amb motiu de les Festes de Primavera del barri. Tot i 
l’escàs públic i el tampoc elevat nombre de camises 
blau marí a la diada celebrada davant de Can Marfà, 
els Capgrossos van descarregar amb èxit el 3 de 7, 
seguit d’un 4 de 7 i un 4 de 7 amb agulla.

Daniel Ferrer 

Després d'un bon Aniversari, els Capgrossos 
no volen abaixar revolucions en el mes de juny. 
De fet, ja aquest diumenge encaren a Berga el 
primer de tres diumenges seguits amb actuació 
amb la voluntat de portar-hi els mateixos castells 
que a l'Aniversari. Serà la primera vegada que 
els de blau actuaran a la Plaça de Sant Pere, 
cèlebre per la Patum que s'hi farà la setmana 
següent. Les següents cites d'importància seran 
a Cornellà i a Vilassar, els dies 18 i 25 de juny. 
Tres diumenges per repetir castells i, també, 
mirar d'ampliar repertori.

Juny exigent

Daniel Ferrer 

CulturaCultura núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Informa-te’n als pàrquings      902 28 30 80

Busques plaça de pàrquing a bon preu? 
La tens molt a prop! 

Places limitades. Reserva ja la teva!

Venda de places als teus  
pàrquings de Mataró

Saba Can Xammar      
Concessió:  13.900 € 
Propietat:  14.900 €

Saba La Riera
Propietat:  20.500 €

 I també 
TARIFA  

NOCTURNA

5€/nit 
de 20 h a 8 h

www.saba.es



"Si alces el cap el carrer conserva l'encant" 
Pilar Gonzàlez-Agàpito publica 'El carrer de Barcelona. Cent Històries i un carrer', el seu 
repàs a la història d'una de les vies més emblemàtiques de la ciutat

Història: Cugat Comas

 La mataronina Pilar Gonzàlez-
Agàpito viu amb gran passió la seva 
dedicació tardana per la història 
i l'escriptura. Els seus llibres són 
un recull de testimonis, que recu-
peren la història comercial i social 
de places, carrers o fàbriques. Va 
començar amb la "seva" Plaça Xica 
i després de glossar la Riera, els ofi -
cis o les principals indústries torna 
a publicar –seguint un ritme molt 
prolífi c– 'El Carrer de Barcelona. 
Cent Històries i un carrer'. 

L'estil i la manera de treballar 
de la mataronina és sempre el ma-
teix. Buscar testimonis, familiars i 
històries a partir de passejar lite-
ralment per un espai. Radiografi ar 
número a número, local a local, 
bona part de la història, en aquest 
cas del Carrer de Barcelona. En 
aquesta ocasió comença a l'Àn-
cora i arriba a la Peixateria per a 
fer el tomb i tornar fi ns a La Riera. 
El volum se'n va fi ns a les 332 pà-
gines. Plenes de testimonis.

És, potser, la seva obra que en-
tra més a dins dels edifi cis, que 

estira més fi ls a la recerca d'his-
tòries. "A La Riera vaig fer només 
els negocis però aquí creia impor-
tant recollir detalls i entrellats de 
com es crea el mateix carrer, de la 
importància que té la muralla i la 
porta de Barcelona o de per què 
la Peixateria és com és i no creix", 
explica l'autora.

També entra literalment a dos 
dels casalots que hi ha al carrer, 
tot i que la majoria d'estances no-
bles restaran en la privacitat. La 
gelosia de Can Castany, un casalot 
perfectament conservat –amb una 
cambra sencera pintada al fresc i 
capella– serveix de símbol i con-
traportada de l'edició.

De l'espai a les persones
Explica Gonzàlez-Agàpito que 
"amb la gent amb qui puc parlar, 
que és gent gran, sempre comen-
cem amb la descripció de l'espai. 
On hi havia el taulell o la balança i 
a partir d'identifi car la imatge van 
sortint les diferents històries". En 
aquest sentit el llibre del Carrer de 
Barcelona va fi ns al fons, recollint 
l'activitat econòmica que es feia 
rere les cases, a tocar de la muralla 

on fi ns a 40 treballadors polien di-
amants, es feia el pa o l'ebenista 
Mateu Ros esculpia els mobles.

Un carrer especial
El volum està farcit d'històries. Des 
de les misèries de la postguerra al 
fenomen que va suposar l'arriba-
da d'un pa diferent amb el Forn 
Maresme i el repàs fent la volta 
completa remet obligatòriament 
al que s'ha convertit avui en dia 
aquest vial. Gonzàlez-Agàpito el 
recorda de petita com "un carrer 
que feia fred, que era més de pas, a 
mig camí de la Plaça Xica i la Riera" 
i admet que actualment "s'ha con-
vertit en un carrer comercial on la 
majoria d'establiments són fran-
quícies sense cap vinculació amb 
la ciutat". Tot i això, assegura als 
seus lectors, encara es pot trobar 
l'encant del Carrer de Barcelona: 
"si alces el cap, encara conserva 
l'encant de lloc important, de ca-
ses en vàlua, la seva personalitat".

A l'autora li agradaria fer una 
ruta pel carrer per identifi car els 
protagonistes del llibre i presen-
tarà dimecres 14 a les 19 h el llibre 
al Col·legi d'Aparelladors.  

L'escriptora Pilar Gonzàlez-Agàpito al carrer de Barcelona amb el llibre que li ha dedicat Daniel Ferrer
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Moment especial per a la tendresa i 

els afectes. Expresses amb naturalitat 

el que sents. Pots conèixer algú amb 

qui formar una bona relació. Notícies 

de persones del passat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si tens interès per algú, ara pots 

fer el primer pas per apropar-t'hi. 

Et sentiràs més desinhibit per a fer-

ho. Posa atenció al teu descans i als 

teus hàbits de salut.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pots estar vivint un moment hipe-

ractiu, ple de vivències en diferents 

fronts i per moments et pots notar 

una mica desbordat pels esdeveni-

ments. Et planteges un canvi de feina.

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

Moment per agafar les regnes de la 

teva salut i posar-te al dia. Si has 

estat deixant la visita al metge, ara 

ja no ho vol endarrerir més. Poses 

prioritats a la teva vida.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si necessitaves reafirmar-te i no t'hi 

veies amb cor, ara tindràs l'impuls i el 

coratge per a fer-ho. Tot sense per-

dre les formes. Voldràs embellir-te i 

invertiràs en imatge.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et sents atret per una persona però 

no goses passar a l'acció per por a 

perdre l'amistat. Probablement és 

algú de més edat, que tampoc ho té 

clar i t'està posant a prova.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Les circumstàncies et porten a canviar 

d'hàbits i a viure d'una manera més 

saludable. Ara pots prendre consci-

ència de com t'has de cuidar. Millora 

de l'ambient laboral.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Pots tenir notícies d'un amic de la 

infantesa. Possibilitat que estiguis 

fent plans per tenir descendència. 

Si has trencat una relació, tornaràs 

a recuperar el bon ànim.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pots trobar-te amb persones que et 

volen limitar, o com a mínim ho vius 

així. Potser has d'atendre la parella 

que no passa per un bon moment. 

L'empatia serà el teu aliat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Desacords amb la parella per qües-

tions materials. Us tocarà intentar 

arribar a un pacte per evitar futures 

friccions. Una persona gran de la fa-

mília demana la teva atenció.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

L'amor et pot visitar però no està 

molt clar que tu tinguis massa temps 

ni ganes per a viure l'experiència. 

Potser sents que primer has d'acabar 

algunes coses prioritàries.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Per avançar hauràs de deixar enrere 

idees o conceptes que arrossegues 

des de la infantesa i que no et deixen 

evolucionar. Escriure et pot ajudar a 

aclarir-te i a posar ordre.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

RE
PARACIÓN ALQUILER

T 93 798 84 38 · 649 13 45 70 · C/ Serra i Moret, 13 · Pol·Ind. Pla d’en Boet · Mataró
www.autoboxmataro.es · HORARIO de lunes a viernes de: 9 a 13h / 15 a 19h sábados de 9 a 14h

HACEMOS LA REVISIÓN GENERAL DE TU COCHE
Y TE LO LLEVAMOS A LA         GRATIS!Y TE LO LLEVAMOS A LA         GRATIS!

REPARA TU COCHE O TU MOTO TU MISMO
O TE REPARAMOS EL COCHE NOSOTROS

HORÒSCOP 1775.indd   1 7/6/17   17:01



Públic a un concert  Daniel Ferrer 

"El públic ha demostrat ser molt fidel" 
Yolanda Moreno, responsable de la dotzena temporada del cicle de Músiques Tranquil·les, 
fa una crida a la participació per a fer créixer la comunitat

Música: Laia Mulà

 Us vau proposar transfor-
mar el Cicle de Músiques 
Tranquil·les en una tempora-
da. En què es basava el canvi?
La reconversió es basava a fer un 
concert al mes al llarg de tot l'any, 
en lloc de programar molts con-
certs durant tres mesos. Així, el 
públic pot interioritzar que cada 
primer dijous de mes el Casal 
de l'Aliança acollirà un concert. 
Durant el juliol i l'agost fem una 
petita aturada, però al setembre 
reprendrem la temporada.

Quina és la valoració del canvi 
i quina rebuda ha tingut per 
part dels espectadors?
Hem detectat que la ciutat està 
preparada per absorbir un con-
cert al mes perquè el públic ha 
demostrat ser molt fi del. La idea 
ha estat encertada perquè abans 
hi havia concerts amb molt èxit 
i d'altres amb poca assistència, 
mentre que ara els espectadors 
són més constants. Distribuir la 
programació en tot l'any és més 
apropiat pel que és capaç de re-
bre la ciutat en l'àmbit cultural.

Proposeu que el públic triï els 
grups i fins i tot què sopar. Ha 
funcionat el nou model?
La primera idea buscava posar a 
disposició de la gent l'espai perquè 
fos el públic qui triés el concert, el 
menjar i inclús la imatge. En defi -
nitiva, volíem que la gent prengués 
part del que passa a la ciutat. Tot 
i això, els mataronins no s'hi han 

implicat tant com voldríem i hem 
hagut d'anar movent la progra-
mació. A més, hem incentivat que 
la cita sigui més que un concert i 
per aquest motiu obrim una hora 
abans i tenim un conveni amb el 
restaurant del Casal de l'Aliança 
perquè ofereixi la carta de menjar.

Quin ha estat el concert amb 
més aforament? La mitjana 
d'espectadors és bona?
El de la Judit Nedderman, que va 
tenir lloc al març, va reunir quasi 
200 persones. La mitjana d'espec-
tadors, però, se situa entre les 100 
i les 120 persones. Estem contents 
de l'aforament perquè cap grup 
ha tingut menys de 80 assistents.

La programació dels concerts 
de tardor encara està oberta?
Actualment es poden fer propos-
tes i opinar sobre les mateixes a 
la pàgina web www.musiques-
tranquilles.com pels concerts que 
tindran lloc fi ns a fi nals d'any. El 
proper està programat pel dia 21 
de setembre i el grup es conei-
xerà a fi nals d'aquest mes, quan 
es tanquin les valoracions de la 
comunitat.

L'últim concert del Músiques Tranquil·les, dels Barcelona Gipsy balKan Orchestra Daniel Ferrer

CulturaCultura núm. 1775 del 9 al 15 de juny de 2017
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
15:30 PICALLETRES Capítol 4
16:00 1MÓN.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 TELÓ DE FONS
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FUTBOL
 CE MATARO – VALLS
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 CAMINANT x CATALUNYA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 RELIGIONS
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 EN JOC
20:00 TROBADA DE DIABLES DE 
 CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PICALLETRES Capítol 5
21:30 TROBADA DE DIABLES DE 
 CATALUNYA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 FUTBOL
 CE MATARO – VALLS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BA-BA
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
13:00 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 LA FÀBRICA
15:00 INFORMATIU 24 HORES
15:30 PICALLETRES Capítol 3
16:00 1MÓN.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 PANTALLA OBERTA
20:30 TELÓ DE FONS
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ÚLTIMA SESSIÓ
22:30 LA FÀBRICA
0:00 SET DIES
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 GAUDEIX LA FESTA
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 CAMINANT x CATALUNYA

12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 TELÓ DE FONS
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 TELÓ DE FONS
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TELÓ DE FONS
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 TELÓ DE FONS
13:00 GAUIDEX LA FESTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DE TEE A GRENN
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 SET DIES
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 ÚLTIMA SESSIÓ

20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PICALLETRES Capítol 6
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DE TEE A GRENN
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 PICALLETRES Capítol 6
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 LA FÀBRICA
19:00 PICALLETRES Capítol 6
19:30 CREURE AVUI
20:00 TELÓ DE FONS
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 TEATRE
El Llop sempre serà el dolent si 
només escoltem la Caputxeta
0:15 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA

1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TELÓ DE FONS
16:30 PICALLETRES Capítol 5
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA /Agenda la Xarxa
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 PICALLETRES Capítol 5
19:30 ÚLTIMA SESSIÓ
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
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Adreça web del banner invertit:

www.mtmetal.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ANYS

• 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:
JORDI GARRIGOS ROMAN

concursos

Rècord: 88 per cent de recollida selectiva
Argentona eleva la taxa gràcies a l’ampliació del model porta a porta al Cros, 
Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa

Medi ambient: Redacció

 Durant els mesos de març i abril, 
Argentona ha registrat un percen-
tatge de recollida selectiva de re-
sidus que s’ha situat per sobre del 
88%, una xifra que és fruit de l’am-
pliació del model porta a porta al 
municipi, que es va iniciar al darrer 

trimestre del 2016 amb el barri 
del Cros i que es va completar a 
principis del 2017 als veïnats de 
Les Ginesteres, Can Cabot, Can 
Raimí i Can Ribosa. La mitjana 
de recollida selectiva a Catalunya 
ronda el 40%.

Aquest resultat suposa un in-
crement dels percentatges de 

reciclatge del 23% en relació a la 
mitjana del 2016, que va ser del 
65,3%, i situa Argentona com un 
dels municipis catalans que més 
recicla. La mitjana de residus que 
es genera per habitant també ha 
minvat, passant d’1,46 quilos al dia 
el 2016 a 1,2 kg en aquest primer 
quadrimestre del 2017.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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A S S E S S O R S  I M M O B I L I A R I S

59 93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

HABITATGES EN VENDA

Planta baja muy bien conservada
Cerca de colegios, medicos, transporte público... De 75 mts, dis-
tribuidos en: 3 dormitorios (1 doble, 1 mediana y 1 pequeña), 
comedor, cocina offi ce con chimenea y despensa, baño comple-
to. Pequeño patio.¡¡¡Oportunidad para invertir!!! (C.E.= Tràmit)

86.000€

Rocablanca

Polígno Mata-Rocafonda
3a planta, nave de 250 mts diafana, con montacargas, ventanas. 
Baño. 2 Plazas de aparc. incl. 2 meses de fi anza. (C.E.= Tràmit)

600€/mes

NAUS EN LLOGUER

Segundo piso de 90m2
Zona muy tranquila, sin ascensor, 4 vecinos, 4 dorm. (3 dobles), 
Baño reformado con ducha, cocina actualizada, galeria., come-
dor con balcón. Muchas posibilidades por distribución. Soleado. 
Cerca comercios de la zona, colegios.... (C.E.= Tràmit)

126.000€

Molinos

Ático + estudio + terraza de 40m2
Salón-com. 20m2, calef. y aire acond. Cocina offi ce, 3 dorm. ( 
matrim con vestidor). 1 dorm. mediano y otro pequeño, 2 ba-
ños completos, (1 con plato de ducha e hidromasaje). Estudio 
y jacuzzi. Parquing coche grande y trastero 5 mts. (C.E.= Tràmit)

309.000€

Camí de la Serra

En 1ª línea de Parc Central
Piso seminuevo de 135m2. 3 habitaciones dobles (2 a una gran 
tza de 50m2), suite con baño, amplio comedor de 30 m2 a gran 
balcón tipo terraza de 20m2. Gran cocina offi ce. Suelos de par-
quet, cierres de aluminio, aire acondicionado.(C.E.= Tràmit)

385.000€

Via Europa

Polígno Pla d'en Boet
Nave diafana, 1a planta, claridad ,220 mts, montacargas, entrada 
única.Baño.Despacho. 2 meses de fi anza. (C.E.= Tràmit)

750€/mes

Zona Juzgados
Nave 300 mts 2ª pl., toda diafana, ofi cinas, mucha claridad. Mon-
tacargas.Ideal cualquier negocio. 2 meses fi anza. (C.E.= Tràmit)

900€/mes

Polígono Les Hortes
Nave en pl. baja, 276mts,baño, persiana automatica, 6m de altu-
ra, entrada camiones, patio 6 mts. 2 meses fi anza. (C.E.= Tràmit)

1.300€/mes
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 La gran cita per als amants de l'art 
i la cultura del fang a Catalunya. 
Argillà Argentona celebrarà aquest 
mes de juliol una nova edició, amb 
un total de 75 artesans de la cerà-
mica i institucions que exposaran 
al públic argentoní i d'arreu del 
país les seves creacions. Aquest és 
el tercer any que la tradicional Fira 
del Càntir s'ha convertit en Argillà 
Argentona, la Fira Internacional 
de Ceràmica, referència absoluta 
del sector al país.

Enguany Argillà té lloc del di-
vendres 7 al diumenge 9 de juliol. 

Serà el tercer any que la Fira del Càntir es desvincula de 
la Festa Major d'Argentona

Des del 2015 Argillà s'ha desvincu-
lat de la Festa Major d'Argentona 
i de la seva tradicional Festa del 
Càntir, el 4 d'agost. L'objectiu ha 
estat consolidar l'esdeveniment 
com a referència al sud d'Euro-
pa i poder atreure més visitants 
i expositors, un fenomen que es 
consolida enguany.

Faenza, el referent
El gran protagonista d'aquesta 
edició 2017 és Itàlia, el país con-
vidat d'enguany a la Fira. Ho farà 
amb Faenza al capdavant. La 

Itàlia serà el país convidat de 
l'Argillà, del 7 al 9 de juliol

Una edició de passada de l'Argillà Cedida 

Argentona

ciutat de la província de l'Emiglia 
Romagna, seu del prestigiós Museu 
Internacional de la Ceràmica, és re-
coneguda per la seva majòlica, una 
ceràmica amb un acabat vidriós es-
pecial que els artesans de la ciutat 
italiana, ja des del Renaixement, 
han arribat a perfeccionar fi ns a 
nivells mai vistos. Un total de quin-
ze ceramistes d'aquest i d'altres 
municipis del país transalpí mos-
traran el seu talent a Argentona 
durant Argillà.

12 països de 3 continents
Els visitants també podran gaudir 
de diverses exposicions amb un 
clar regust italià, com ara una de-
dicada a l'artista italiana Fiorenza 
Pacino al Museu del Càntir, o una 
mostra dedicada a la ceràmica clàs-
sica italiana a la Casa Gòtica, que 
també exhibirà càntirs decorats 
per artistes de Faenza. En aques-
ta edició hi haurà un total de 12 
països representats procedents de 
tres continents. A més d'Itàlia hi 
seran Portugal, França, Regne Unit, 
República Txeca, Polònia, Perú, 
Argentina, Armènia i Marroc.  | Red
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Ref. 2607: Planta baja para actualizar y con 
muchas posibilidades, 4 hab., amplio salón 
comedor de 30m2, cocina office indep. 
con galería, 1 baño y 1 aseo. Zona tran-
quila y bien comunicada.  110.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref 2608: Zona Rocablanca: Planta baja 
para actualizar. 4 hab. (2 dobles), cocina 
office inde., amplio salón comedor, baño 
y aseo. Vistas despejadas y con 2 terrazas 
a nivel. 116.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Ref. 2609: Zona Pte. Tarradellas: Vivienda 
toda reformada, exterior y soleada. 4 hab. 
(3 dobles), 1 baño, cocina office indep., 
galería, amplio salón comedor con bal-
cón. En avenida principal. 122.000€

TOTALMENTE REFORMADO

Ref. 2139: Zona la Esperanza: Vivienda 
toda reformada con acabados de cali-
dad. 3 hab., 1 baño, cocina indep., patio 
a nivel con trastero. En zona tranquila y 
comunidad reducida. 135.000€

PLANTA BAJA CON PATIO

Ref. 2610: Eixample: Dúplex todo refor-
mado para entrar a vivir., 2 hab., cocina 
indep.,  1 baño, salón comedor con bal-
cón. Estudio de 20m2 con salida a terraza 
de 50m2 con barbacoa.  207.000€

JTO. CENTRO Y CON TERRAZA

Ref. 2506: Cami de la Serra: Piso de grandes 
dimensiones, ascensor y parking. 4 hab (2 
dobles), cocina off. indep., 2 baños, salón 
comedor con balcón/terracita. Junto a 
zona verde y todos servicios. 233.000€

PISO DEFINITIVO Y PARKING

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 

T 93 536 33 74 
 info@immo-nova.esinfo@immo-nova.esinfo@immo-nova.es

www.immo-nova.es
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futur espai, de gestió pública, compti 
amb un aforament per a 250 perso-
nes a més d’incloure actuacions com 
l’ampliació de l’escenari i la creació 
de nous camerinos i d’un magat-
zem. La despesa prevista se situa 
al voltant de l'1.500.000 � dels quals 

la Diputació de 
Barcelona apor-
tarà 400.000. La 
proposta comp-
ta, a més, amb el 
vistiplau de les 
tres entitats de 
la població dedi-
cades a les arts 
escèniques.

Millora urbanística
L’actuació modifi ca l’actual plane-
jament urbanístic per tal de donar 
qualifi cació d’equipament cultural 
a l’espai que ocupa l’actual sala i 
al terreny que se situa en la seva 
part posterior. L’Ajuntament assu-
mirà la despesa de l’enderroc de 
la fàbrica per tal de dur a terme 
l’ampliació i la consegüent millora 
urbanística amb una previsió de 
170.000 euros.  | Red

 La cooperativa La Guardiola i 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar 
signaven aquest passat 18 de maig 
el conveni que permetrà que es 
pugui disposar en un futur proper 
d’una sala de teatre al municipi. 
L’acord, ratifi cat de manera pràc-
ticament unàni-
me per l’assem-
blea de socis de 
la cooperativa i 
posteriorment 
pel ple munici-
pal amb el suport 
dels grups del 
PDeCAT i ERC, 
preveu d’aques-
ta manera la cessió en usdefruit 
de l’antiga sala La Maresma per 
un termini de 25 anys més una 
pròrroga de 10 anys. Per la seva 
banda el consistori es compromet 
a la rehabilitació i ampliació de 
l’espai, que fa 35 anys que es tro-
ba en desús, per tal de convertir-la 
en una sala de teatre adaptada per 
a d’altres usos que es defi niran a 
través del projecte executiu que 
realitzarà la Diputació.

L’avantprojecte preveu que el 

La signatura entre la cooperativa La Guardiola i 
l'Ajuntament permetrà un equipament per a 250 persones

Cabrera tindrà una sala de 
teatre a l'antiga La Maresma

 Els pressupostos participatius 
de Sant Andreu de Llavaneres se-
gueixen el seu curs. Després d'una 
sessió informativa al maig, la set-
mana passada es va fer una pluja 
d'idees molt productiva. En dues 
hores, es van recollir 232 propos-
tes distribuïdes en quatre blocs, 
seguint les principals àrees de tre-
ball que estableix el PAM 2015-
2019: Persones, Entorn, Economia 
i Administració.

El bloc de Persones i Entorn va 
concentrar la major part de pro-
postes. En l’àmbit de Persones, es 
va proposar demanar més serveis 
d'atenció a la gent gran, més for-
mació, un taller ocupacional per 
a persones amb discapacitat, més 
activitats culturals i més seguretat 
ciutadana, entre d'altres. Pel que fa 
a Entorn, es van sol·licitar millores 
a les voreres, un pla de mobilitat 
per afavorir els vianants, més ne-
teja viària, pisos de protecció ofi -
cial, passeres a la Riera i mesures 
per garantir més seguretat en els 
carrers d'accés a les escoles. Altres 
propostes treballades vinculades 
amb Economia i Administració van 
ser la petició d’activació de fi res i 
el polígon industrial, la sol·licitud 
de retransmissió dels plens a través 
d’Internet i reforçar la participa-
ció ciutadà-consistori. | Redacció.

Prolífica pluja d'idees de 
cara als comptes del 2018

Més de 230 propostes  
pels pressupostos de 
Llavaneres

35

La cessió de l'antiga sala 
La Maresme és de 25 
anys i 10 més de 
pròrroga, un total de 35 
anys

La firma de l'acord que possibilitarà el nou equipament

Vista de Llavaneres  Cedida 

 Cedida 
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Les ballarines, després de rebre el premi Cedida 

Les ballarines mataronines  de Jazz Funk triomfen en la 
competició celebrada a Hongria 

Les Heartbreakers d'Ari Dance 
guanyen el campionat del món   

 Heartbreakers és com es fan dir 
el grup de 14 noies de l'escola de 

Dansa Ari Dance que va obtenir 
el primer lloc de Jazz Funk en el 

campionat del món IDF World 
Championship que va tenir lloc 
a Hongria entre els dies 31 de maig 
i 4 de juny. La formació, formada 
majoritàriament per joves pro-
cedents de Mataró, destaca per 
tenir una energia, força i emoció 
damunt l'escenari que, combina-
da amb esforç i disciplina, els va 
permetre fer-se amb el primer lloc 
d'aquest premi mundial.

L'escola Ari Dance, situada a 
Mataró i impulsada per una jove 
de 25 anys, ofereix cursos de dansa, 
fi tness i diverses teràpies. 

Oberta de dilluns a divendres 
durant tot el dia ofereix una pro-
gramació d'activitats variades al 
llarg de tota la setmana amb clas-
ses de Hip Hop, Dansa Clàssica, 
Contemporani, Zumba, Yoga, 
Twerk  moltes altres disciplines 
artístiques.  | Laia Mulà

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

143.000€

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12715 MOLINS: Si valoras la orientación y las vistas éste 
puede ser el tuyo. 95m2 muy exterior, ascensor. Muy soleado. 
2 balcones (anterior y posterior).4 habit.,actual. 3 ( offi ce co-
cina). Salón amplio e independiente.Junto rondas principales 
y Parc Central.

T

CASA UNIFAMILIAR CON PISCINA

PRECIO A CONSULTAR 

Ref. 12728 SANT AND. LLAVANERES: Vivienda unifami-
liar a 3 vientos, tranquilidad y a 5 minutos del centro. Casa 
muy cuidada. Perfecta orientación y vistas. 350 m2 en 3 
plantas. Porche cubierto, salón directo al jardín y piscina. 
Bodega, dorm. invitados. anexo. Garaje. Magnífi co salón 48 
m2, terraza. Gran cocina offi ce.  6 dormitorios. 2 baños (1 
suitte) y gran terraza/solarium.

120.000€

¡SITUACIÓN PRIVILEGIADA!
Ref. 12721 AVDA. TORNER: En una de las zonas más tran-
quilas y demandadas de Mataró. Buen piso exterior sobre 
zona de casitas bajas. Luminosidad desde cualquier punto3 
dorm. Salón comedor. Cocina en óptimo estado de conser-
vación. 2 balcones.Muy buena oportunidad.

T
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Barcelona, obre una nova convoca-
tòria per formar i ajudar les empre-
ses alimentàries maresmenques a 
obrir-se a nous mercats i concreta-
ment a l'alemany. Aquest país ofe-
reix grans oportunitats comercials 
en el sector alimentari donat que 

és un mercat molt 
obert a les noves 
infl uències cultu-
rals i gastronòmi-
ques. El proper 29 
de juny es farà una 
sessió informativa 
per explicar el con-
tingut del progra-
ma a les empreses 
interessades.

En tractar-se d'un projecte subven-
cionat al 100% no té cap cost per a 
les empreses participants que du-
rant 6 mesos estaran tutelades per  
dimensionar internacionalment el 
negoci, formació en internaciona-
lització perquè puguin iniciar-se i 
continuar el seu camí exportador 
i presència en l'agenda Comercial 
a la Fira alimentària Anuga 2017 
d'Alemanya. D'aquesta manera el 
Maresme s'internacionalitza.  | Red

 Cada vegada hi ha més empreses 
que veuen en la internacionalitza-
ció una interessant via per ampliar 
el seu negoci. L'obertura a nous 
mercats és tot un repte, però tam-
bé una gran oportunitat, sobretot 
si s'ha comptat amb un bon as-
sessorament i s'ha 
dissenyat correc-
tament el projecte 
d'expansió comer-
cial. Aquests as-
pectes són els que 
centren el progra-
ma de treball del 
projecte Maresme 
Exporta. Les em-
preses tenen, du-
rant 6 mesos, un acompanyament 
professional individualitzat que els 
ajuda a redimensionar el negoci, 
conèixer els requeriments del nou 
mercat i, si és el cas, reformular el 
producte.

Bona valoració
Després de l'èxit assolit a la prime-
ra edició del programa "Maresme 
Export", el Consell Comarcal, en 
col·laboració amb la Diputació de 

Nova edició del programa Maresme Export en què el 
Consell Comarcal forma per fer el salt a Europa

Que les empreses alimentàries 
exportin a Alemanya

 La Regidoria de Promoció 
Econòmica de l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar es treu un nou 
conill del barret aquest divendres, 
amb una nova proposta gastronò-
mica que vol acostar gent al Mercat 
Municipal del municipi, de vuit del 
vespre a dotze de la nit. Es tracta 
de la iniciativa Birra&Tapes, amb 
un nom que no deixa marge per 
a la imaginació i que deixa clar 
de què s'hi podrà trobar. Seran 
quatre hores en què la gent po-
drà degustar una gran varietat de 
tapes, elaborades per paradistes 
del Mercat i diversos establiments 
de la vila, a preus populars. I per 
acompanyar les tapes, en aques-
ta ocasió hi haurà una selecció de 
diferents tipus de cervesa. 

No cal ser un futuròleg per sa-
ber que la combinació entre cer-
vesa i petites racions té tots els 
números de reeixir. L'activitat 
començarà a les vuit del vespre 
al Mercat Municipal d'Arenys de 
Mar. | Redacció.

Com a promoció del 
Mercat Municipal

Birra&Tapes, la 
proposta d'aquest 
divendres a Arenys

20

L'any passat, 20 
empreses es van 
formar per entrar al 
mercat francès amb 
aquest programa

El Maresme vol exportar la seva rica oferta gastronòmica

El cartell de l'activitat  Cedida 

 Daniel Ferrer 
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En Raül és el jove artista que ha dissenyat el cartell de Les Santes 2017

Raül Roncero,
més enllà del cartell

Laia Mulà

 Apassionat del món de l’art i originari de Mataró, 
en Raül Roncero va rebre l’encàrrec de ser el disse-
nyador del cartell de Les Santes 2017 amb nervis i 
emoció. “Visc Les Santes amb molta intensitat” i la 
proposta “és com un somni a nivell tant personal 
com artístic”, confessa. Amb orgull va afrontar la 
proposta, conscient que és un repte però també “un 
reconeixement als dissenys fets al llarg dels anys”. 

Durant aproximadament 3 mesos va desenvolu-
par diverses idees però la definitiva va néixer ins-
pirant-se en el projecte ‘Welcome to Mataró’, que 
va crear l’any 2008 ell mateix i que contenia moltes 
figures representatives de la ciutat. El resultat de-
finitiu és un cartell amb 63 elements i figures de la 
festa sobre un fons color ‘Juliana’. 

Cada any el cartell esdevé el blanc de crítiques i 
elogis per part dels mataronins i, en aquest cas, “hi ha 
qui diu que li falta expressivitat perquè és un cartell 
amb una selecció d’elements molt objectiva”, expli-
ca. Tot i això, però, “també hi ha qui creu que és un 
cartell diferent, viu i amb marca pròpia de l’autor”.

Tot i residir a Barcelona, Roncero és “de Mataró 
de tota la vida" i ha creat diverses obres "que parlen 
exclusivament de la ciutat”, afirma. Un exemple des-
tacable és ‘Le Grand Pétomane’, un una obra amb la 
qual va guanyar la 9a Mostra d’Art Jove de Mataró. 
S’inspirava en un home molt conegut a França, en 
Joseph Pujol, que feia sons i música amb els pets 

i així “es va fer un lloc en el món de l’espectacle”. 
En funció de la idea o projecte que se li proposa, 

Roncero escull utilitzar una disciplina artística o al-
tra, sigui audiovisual, dibuix o fotografia, entre altres. 
En definitiva, és un artista que opta per “premiar la 
idea a la tècnica”.

“Viure de l’art és impossible”

Roncero treballa en un estudi de disseny de 
Barcelona com a programador web i, paral·lelament, 
intenta anar produint obra mentre treballa en una 
feina que li assegura un sou, comenta. Després 
d’estudiar Belles Arts, va estudiar un màster en Arts 
Digitals que “em va permetre aprendre a desen-
volupar programació web” entre altres disciplines, 
afirma. Té clar que el món de l’art és "capritxós" i 
que “viure exclusivament de l’art és impossible” i 
la millor opció és combinar-ho amb una altra feina.

Apunts

Defineix-te: simpàtic, treballador i responsable

una pel·lícula: ‘Cinema Paradiso’, de Giuseppe 
Tornatore

un viatge: m’agradaria anar a Mèxic

un llibre: ‘La llamada de la naturaleza’ de Jack London

un referent: Dani Montlleó i Martí Ansón

un repte: continuar creixent com a artista

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL 937 965 148

T. 937 965 148
5365

       145.000€
REF. 4448. ZONA PUIG I 

CADAFALCH, OBRA NUEVA, 2 

dúplex de 2 habitac. más estudio 

con terrazas y un  planta baja con 

2 habitaciones y  jardín 60m2 ¡NO 

DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

T

                   139.000€
REF. 2476 Z. PLA D'EN BOET, Piso alto con 
ascensor muy luminoso, 3 hab. 1 doble, 
baño completo con ducha,  cocina roble 
con galería anexa, balcón exterior con vis-
tas a zona verde. OPORTUNIDAD. 

T

260.000€
REF. 1254 Z. HAVANA, Gran piso de 105m2 
en calle semi peatonal a 2min. de la playa, 
reformado, 4 hab. 2 dobles, baño completo 
bañera, aseo, cocina office, suelos parquet, 
exteriores de aluminio, balcón exterior, as-
censor, Comunidad reducida.

T

                                      169.000€
REF. 4240. Z.ROCABLANCA,En EXCLUSIVA para nuestros 
clientes, totalmente reformado con ascensor, salón come-
dor con chimenea, cocina offi  ce diseño moderno y actual, 4 
hab. 2 dobles, baño completo y aseo, trastero, calefacción. 

T

80.000€
REF. 4476 Z. CERDANYOLA, Totalmente re-
form., alto sin ascensor y terraza de 20m2 
vistas espectaculares a  mar, 2 hab. , baño 
completo con ducha, cocina en cerezo, a.a. 
con bomba de calor. OPORTUNIDAD.

T

203.000€
REF. 6122 Z. MOLINOS, Primer piso con 
terraza de 70m2 con ascensor, salón de 
30m2, cocina  offi  ce, 3 hab. 1 tipo suite, 
2 baños completos, trastero.

T

184.000€
REF. 6207 VISTA ALEGRE, Dúplex de diseño 
moderno y actual con terraza de 30m2,  salón 
comedor con cocina integrada de tipo ame-
ricana,  2 baños completos, 2 hab. OCASIÓN 
POR ZONA Y PRECIO.

T

160.000€
REF. 1413 1ª LINEA DE MAR, Planta baja 
entrada independiente muy bien situada, a 
2 minutos del centro y estación, reformada 
reciente, 2 hab., cocina independiente, baño 
con ducha, a.a frio y calor. OCASIÓN PRECIO. 

T

EN EXCLUSIVA DESDE

1P C&M.indd   1 7/6/17   12:49



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

Consta de dues habitacions, cuina offi ce, bany complet, lluminós saló 
menjador. Terrat de 150m² comunitari  i zona amb jardí. A punt per 
entrar a viure!! T151213

Cen� e

160.260€

Pis a 1ª linea de mar!

Consta de 75m², dues habitacions, dos banys complets, saló menjador amb 
cuina integrada, terrassa de 30m² on podràs passar llargues estones. Vine 
a veure’l!! T151189

Vista Alegre

Dúplex reformat de disseny

182.260€

3 Hab., Bany complet, aseo, cuina de 30 m² amb llar de foc, galeria, balco, salo-menjador 
de 40 m² amb llar de foc,  terrasses, calefacció, gartage per 2 cotxes, traster, ¡¡Jardi de 500 
m² amb vistes espectaculars!!!    T250043

Can Vil� dell

340.000€

Espectacular torre  de 150m²

1.400€

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

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

625€

Centre

217.000€

Amb pati a nivell de 20m², consta de 97m², tres habitacions (1 suite), 
dos banys, cuina amb rebost, magnífi c menjador amb accés al pati. Per 
estrenar!! T151174

Espectacular planta baixa
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340.000€

130m2 3 2 saló menjador

T110492  Sant Vicenç Montalt. Dúplex, armaris encast., cuina off., calef., alumini.

1.250€

1.400€

T420112 Argentona.  Casa 4 vents, menjador, llar de foc, alumini, traster, jardí.

180m2 4 2 saló menjador terrassa/pisc.

112m2 2

T302730 Cerdanyola. Local cial, provadors,ascensor, persiana elèctrica!

1.000€

T302949 Pla d’en Boet.  Local a peu carrer, aa/cc., alumini, portes correderes.

170m2 1

700€

T110103 Caldes d’Estrac. Pis assolellat, cuina off, aa/cc., tanc. fusta, poss. moblat!   

100m2 4 2 saló menjador

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

800€

T110511  Vilassar Mar. Pl. baixa, am. encast., cuina integr, refor., a prop platja.

65m2 2 1 saló menjador

2parq.

650€

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

625€

 T106081 Cerdanyola. 4rt. sense ascensor, cuina off., aa/cc., alumini, moblat.

70m2 1

1.600€

260m2 3

T202117 Canyamars. Casa construc. moderna, calefacc., plaques solars. Terr.1475m2

1 1

6 saló menjador 1 2 Terrasses/piscina

3 saló menjador 1

1

Terrassa 100m2
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Cerdany. Nort
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cirera 

R.18086
R.18231
R.17548
R.18332
R.18690 
R.18565

Pis - acollidor - 2 habitacions 
Pis - Ascensor - Zona serveis
Pis - 65m2 - 3 habitacions 
Pis - 3 hab.- Ben comunicat
Pis bon estat - Exterior 
Pis - Semi nou - 2 habitac.

55.000 €
55.000 €
66.050 €
77.260 €
87.260 € 

106.000 €

9,82%
9,82%
7,72%
8,18%
8,25% 
5,66%

203,29€�/mes
203,29€�/mes
244,13�€/mes 
285,57€�/mes 
322,53€�/mes 
391,80€�/mes

450€�/mes
450€�/mes
425€�/mes
525€�/mes
600€�/mes 
500€�/mes

392.000€

MATARÓ - Camí Serra R 40419

Casa defi nitiva amb molt bon estat. 3 plantes + 
local. Amb ascensor. Terrassa de 100m2.

Quota: 1.448,91€/mes

220.000 €

MATARÓ - Eixample R 18253

Pis ampli en zona de Parc Central, gran saló 
amb vistes al parc, 4 habitacions.

Quota: 813,16€/mes

159.000 €

MATARÓ - Molins R 18726

Pis reformat 3 hab, wc complet amb dutxa 
hidro, balcó. A 10 min del centre!

Quota: 587,69€/mes 207.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18757

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

Quota: 765,11€/mes

265.000 €

MATARÓ - Can Vilardell R 41444

Casa exclusiva de 3 hab, 2 banys, menjador 
amb llar de foc i zona de barbacoa. Assolellada.

Quota: 979,49€/mes

hidro, balcó. A 10 min del centre!

amb vistes al parc, 4 habitacions.

/mes
amb llar de foc i zona de barbacoa. Assolellada.

/mes

local. Amb ascensor. Terrassa de 100m2.

/mes384.905 €

MATARÓ - Zona marítima R 18521

Magnífi c pis en 1ª línia de platja. Inmoble grans 
dimensions amb 5 hab, 2 wc, pk opcional. 

Quota: 1.422,68€/mes

dimensions amb 5 hab, 2 wc, pk opcional. 

/mes

159.260 €

MATARÓ - Camí Serra R 18379

Pis de 2 hab dobles exteriors, menjador de 
25 m2 amb balcó. Llum tot el dia.

Quota: 588,66€/mes

465.000 €

MATARÓ - Can Vilardell R 41447

Casa en parcel·la de 800m2 i piscina, 4 hab 
(3 dobles i 1 suite de 20 m2). Impressionant!! 

Quota: 1.718,73€/mes

(3 dobles i 1 suite de 20 m2). Impressionant!! 

/mes

Pis de 2 hab dobles exteriors, menjador de 
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

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

R 41447
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14 DE JUNIO 2017
Camp Nou, Barcelona

Consigue tu entrada gratis en
www.lafiestadelinstalador.com

Y 70 marcas más...




