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• 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

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

164.000€

TOTALMENTE REFORMADO
Ref. 12739 JUNTO ROCABLANCA: Bonito 
piso reformado, edifi cio de obra vista con ascen-
sor. 85m2, 3 habitac., baño completo reformado, 
amplio salón 25m2 con balcón-terracita con vis-
tas despejadas, cocina nueva de haya con galería 
anexa.  Zona con fácil aparcamiento y acceso di-
recto a entrada y salida de autopista .

213.000€

VIVIENDA SEMI NUEVA
Ref. 12692 CENTRO/PZA.FIVALLER: Bien 
situado, de las zonas más tranquilas de Mataró. 
Último piso, terraza sup. 30m2 muy soleada con 
vistas sobre Mataró. Luminosidad. 2 dormit. Am-
plio salón comedor. Cocina equipada e indepen-
diente. Baño con ducha. Suelos de parquet. Aire 
Acondicionado. Parking incluido en el precio.
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 donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

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

168.000€

HAVANA
Ref. 12734 Z. PL. FIVALLER: Bonito piso seminuevo en edifi cio con ascensor. Sup 68 m2 
más 4 m2 de trastero. Piso esquinero y totalmente exterior, muy luminoso. Salón comedor 22 
m2. Cocina independiente. 2 dormitorios. Baño completo. Armario empotrado en habitación 
principal. Ubicado en la demandada zona de Pl. Fivaller a tan sólo 5 m andando a la playa. 
Planta baja de bloque en perfecto estado, mejor que nuevo. 

T

68.000€

¡VISTAS DESPEJADAS!
Ref. 12365 ROCAFONDA NORTE: Piso alto 
frente a plaza. Sup. de 60m2. Consta de 3 ha-
bitaciones (2 dobles). Balcón a plaza. Galería 
grande. Comedor de 20 m2. Cocina espaciosa 
en buen estado. Piso recién pintado y en per-
fecto estado para entrar a vivir. 

T 58.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12735 CERDANYOLA: Piso pequeño, acogedor y funcional, tipo apartamento. En 
perfecto estado de reforma, listo para entrar a vivir. Se encuentra en un segundo piso 
de altura.  Junto a principal y comercial avenida de la zona. Salón comedor muy am-
plio. Cocina equipada e integrada al salón. Baño reformado con ducha. Suelos de gres. 
PRECIO EXCEPCIONAL.

T

110.000€

MUCHAS POSIBILIDADES
Ref. 12733 MOLINS: 1r piso muy exterior y 
bien orientado para actualizar a su gusto. Sup. 
85m2, 4 habit. (actualmente 3) Salón comedor 
indep. 22m2 con balcón. Cocina buenas medi-
das. Baño completo. Con buenas posibilidades. 
Perfectamente situado en zona agradable y 
comercial. Revalorizable y con demanda.

T 138.000€

COMO UNA CASITA
Ref. 12737 JTO. PRESIDENT TARRADELLAS: 1r. piso con entrada independiente y te-
rraza superior de 70 m2. SIN VECINOS.  Todo en perfecto estado. Sup.  80 m2 bien dis-
tribuidos en salón comedor independiente con “llar de foc” Cocina equipada, práctica 
y funcional. Galería anexa con escalera acceso a terraza superior de 70 m2 con cuarto 
trastero de 12 m2. 3 dormitorios. Baño completo. Calefacción.

T

164.000€

TOTALMENTE REFORMADO
Ref. 12739 JUNTO ROCABLANCA: Bonito 
piso reformado, edifi cio de obra vista con ascen-
sor. 85m2, 3 habitac., baño completo reformado, 
amplio salón 25m2 con balcón-terracita con vis-
tas despejadas, cocina nueva de haya con galería 
anexa.  Zona con fácil aparcamiento y acceso di-
recto a entrada y salida de autopista .

T

213.000€

VIVIENDA SEMI NUEVA
Ref. 12692 CENTRO/PZA.FIVALLER: Bien 
situado, de las zonas más tranquilas de Mataró. 
Último piso, terraza sup. 30m2 muy soleada con 
vistas sobre Mataró. Luminosidad. 2 dormit. Am-
plio salón comedor. Cocina equipada e indepen-
diente. Baño con ducha. Suelos de parquet. Aire 
Acondicionado. Parking incluido en el precio.

T 284.000€

PISO+TERRAZA+PARKING
Ref. 12729 VIA EUROPA/Z.PL.ITALIA: Increí-
ble piso de 110m2 con 60m2,  terraza a nivel. 4 
dormit. (2 dobles). 2 baños completos (1 en suit-
te) Gran cocina  12m2 con amplia galería. Espec-
tacular salón com. 35m2, te rraza desde varias 
dependencias. Excelente estado conservación.  
Defi nitivo. Parking incluido en el precio. 

T 309.000€

ÁTICO CON TERRAZA Y JACUZZI
Ref. 12713 CAMÍ SERRA: Atención a este ático 
para privilegiados. 195m2. 110m2 piso + 40m2 
estudio + 45m2 terraza y balcón. Totalmente 
reform. 3 habitac. (2 dobles) + vestidor. 2 baños 
completos (1 suitte) Amplio salón en estudio con 
chimenea y despacho. Comedor 28 m2, balcón.  
Jacuzzi en la terraza superior. Parking incluido.

T
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La Fosbury, la revista de tot l'altre esport, treu el 
número d'estiu a la venda. En aquesta ocasió i 
amb la imminència de les vacances, la capçalera 
que impulsa el Tot Mataró dedica l'Escombrada 
–el dossier principal del número– als esportistes 
viatgers. Així, la revista fa la maleta i pregunta la 
waterpolista Anni Espar sobre les seves estades 
als Estats Units o Austràlia o indexa 80 esportis-
tes de casa nostra que viuen i competeixen en 
80 nacions diferents, entre altres continguts. Els 
25 anys de Barcelona 92 o l'entrevista a Noemí 
Jordana, jugadora de bàsquet, són altres contin-
guts de la revista.

La Fosbury es pot trobar a les ofi cines del Tot 
Mataró o a Abacus i la subscripció a quatre núme-
ros anuals per només 25 euros es pot fer efectiva a 
fosbury.cat/revista-paper o a les nostres oficines.

Nou número de La Fosbury, que es fixa 
en els esportistes viatgers 

L’ENQUESTA

Mataró hauria de tenir 
revetlla popular de 
Sant Joan?

93,8 % Sí
6,3 %  No.

FESTA LGTBI

LA PREGUNTA

Creus que hi ha afany 
recaptatori en els controls 
de trànsit fotogràfics?

CAS ESCOLA RURAL

La Sala de Juntes o Cambril de la Capella dels Dolors ja ha acabat la 
seva restauració. És la part més desconeguda de la joia del patrimoni 
barroc a la ciutat, dins de Santa Maria.

APLAUDIT:  És una bona notícia 
que Mataró celebri amb normalitat 
i to festiu el dia dels drets d'aquest 
col·lectiu

CASTIGAT: L'estira-i-arronsa entre 
l'escola Casa Nostra i l'Ajuntament, 
més enllà de les raons legals, està 
oferint imatges molt estalviables.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1778.indd   1 28/6/17   17:49
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NÚMERO 1537  ANY XXXII  Del 29 de juny al 5 de juliol de 2012  30.000 exemplars 

QUIN PREFEREIXES?
Ja es pot votar el Cartell Alternatiu de Santes 2012 
entre les 15 propostes fi nalistes

Tots volem sortir de la crisi. Si treballem junts, 
obtindrem millors resultats.
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EMMM: la corda es trenca

Juny

 

Solidari
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 Foto antiga Les portades

 Aquesta imatge cor-
respon a la perspecti-
va del Carrer de Sant 
Antoni des de la Plaça 
de Santa Anna. Està 
datada a inicis del 
segle XX però és ple-
nament identifi cable 
amb la imatge actual 
d'aquest enclavament 
a la ciutat. A la dreta, 
l'edifi ci dels Escolapis 
i a l'esquerra, quasi 
fora d'angle, la paret 
de la Capella de Sant 
Sebastià.

El Carrer de Sant 
Antoni era conside-
rat el més recte de 
la ciutat, menava al 

El Carrer de Sant Antoni

connectat a la rambla i fi ns i tot era es-
cenari dels focs de Les Santes, disparats 
des de la platja i que els mataronins es 
miraven des del carrer.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

mar i s'hi ubicava un 
servei que llavors era 
l'últim crit, els Correus 
i Telègrafs. El Carrer de 
Sant Antoni connec-
tava, com ho fa ara, el 
Centre amb baix a mar, 

Foto antiga 1778.indd   1 28/6/17   14:15
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ha demanat que la Policia Local re-
tiri la Medalla al Mèrit Professional 
al cap del Cos de la Policia Nacional 
(CNP) al municipi. Recorden que 
Riesco està acusat dels delictes 
de revelació de secrets i suborn 
perquè se sospita que avisava els 
trafi cants cada cop que hi havia 
prevista una operació policial. 
Els republicans asseguren que, si 
es produeix una sentència ferma 
condemnatòria, demanaran a la 
Policia Local que li retiri la distin-
ció que li va atorgar l'any 2014 per 
la seva "actuació i/o col·laboració 
en l'àmbit de la seguretat pública".

La detenció de Riesco no ha me-
rescut cap posicionament públic 
per part de l'Ajuntament de Mataró 
fi ns al moment. | Redacció

 L’inspector en cap de la Policia 
Nacional de Mataró, Félix Riesco 
ja ha ingressat a Presó. El jutjat de 
Badalona ho ha decretat després 
que fos detingut el passat dilluns 
19 de juny acusat de revelar secrets 
i d'acceptar suborns, en una ope-
ració antidroga al barri de La Mina 
de Sant Adrià del Besòs. 

Riesco està acusat presump-
tament de facilitar informació a 
membres d’una xarxa de trafi cants 
a canvi de diversos favors. En l’ope-
ració, hi ha deu detinguts més, en-
tre ells un regidor del PSC de Sant 
Adrià, Juan Carlos Ramos, acusat 
de fi nançar part d’aquesta xarxa.   

Que li treguin la medalla
El grup municipal d'ERC a Mataró 

Félix Riesco està acusat de facilitar informació a mem-
bres d’una xarxa de traficants de droga

El cap de la Policia Nacional de 
Mataró entra a presó

 Avui divendres, a Can Xammar, 
culmina la celebració local del 
Dia Internacional pels drets 
del col·lectiu de Lesbianes, 
Gais, Transgèneres, Bisexuals i 
Intersexuals (LGTBI). És el segon 
any que Mataró se suma a la ce-
lebració i que el colofó és aquesta 
"Festa de tots els colors" amb ac-
tivitats, paradetes i concerts fi ns 
a la matinada. 

La festa dels colors serà el ter-
cer acte en tres dies que organit-
za l’Ajuntament de Mataró, a tra-
vés del Centre per a la Igualtat i 
Recursos a les Dones (CIRD), amb 
la col·laboració d’altres entitats i 
organismes. 

El Dia Internacional pels 
drets del col·lectiu de Lesbianes, 
Gais, Transgèneres, Bisexuals i 
Intersexuals (LGTBI) que se cele-
bra el 28 de juny a diferents ciu-
tats del món, té com a objectiu 
refl exionar sobre el tema, afavorir 
el dret a la igualtat i a la no discri-
minació per motius d’orientació 
sexual i identitat o expressió de 
gènere i promoure que es pugui 
viure la diversitat afectiva i sexual 
en plena llibertat. | Red.

Una setantena d’entitats ja 
han signat a favor

Mataró celebra per 
segon any el dia pels 
drets dels LGTBI

12

És un dels 12 detinguts 
de l'operació antidroga 
al barri de La Mina de 
Sant Adrià

40

El cap de la comissaria 
local té una llarga trajec-
tòria de 40 anys al cos 
de Policia Nacional

Félix Riesco, inspector en cap de la Policia Nacional

La festa de l'any passat  Daniel Ferrer 

 Cedida 

Ciutat núm. 1778 del 30 de juny al 6 de juliol de 2017
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Ja els tenim aquí, els 15 candidats –la xifra més san-
tera!– a ser el Cartell Alternatiu de Santes d’aquest 
2017. Feta la tria per part del jurat entre les 39 pro-
postes rebudes, queden aquests aspirants que du-
rant només onze dies competeixen per acumular 
el màxim de vots. El més votat serà el guanyador i 
il·lustrarà la portada del Tot Mataró del 14 de juliol.

Hi ha un triple sistema de votació, a través de la web 
del certamen totmataro.cat/cartellsantes, a través de 
Facebook facebook.com/totmataro o presencialment 

Fins al dia 10

El període de vota-
cions arrenca avui 
divendres i arriba-
rà al dilluns 10 a les 
24h. El guanyador 
s'anunciarà el dijous 
13 i il·lustrarà la por-
tada del Tot Mataró 
de l'endemà.

AMB GANES DE FESTA BALL DE GEGANTS FOCS DE LES SANTES

votant a l'Altre Cafè Cultural, a Can Xammar. En 
aquest establiment també es pot veure l'exposició 
dels cartells candidats. El sistema de votació limita 
a un vot per persona i dia a través d'internet i per-
què es comptabilitzi el vot a través de Facebook és 
imprescindible ser seguidor de la pàgina del Tot 
Mataró i Maresme. 

Aquesta és la vuitena edició d'aquest certamen 
d'elecció popular del cartell, un clàssic ja del compte 
enrere per Les Santes.

A votar cartell Alternatiu!

Obertura 1-2-3-4 Cartells.indd   2 28/6/17   13:42



ESTIMA'T GRESCA! I 15! KAWAI SANTES

LES SANTRIS MARI I FOC QUE NO ROBIN LA FAVA QUINA NIT!

REFLEXES DE SANTES SEGELL DE SANTES SOTA EL CEL I L'AIGUA VISIÓ DE P4 SANTERO

A votar cartell Alternatiu!

Obertura 1-2-3-4 Cartells.indd   3 28/6/17   13:42



Onze dies per votar el preferit
Es pot votar a través de tres sistemes i hi haurà tres premis: el més votat s'endurà un 
iPad mini, el segon un lot de productes d'Abacus i el premi del jurat un sopar al Bocca

Santes: Laia Mulà

  Comencen avui onze dies exac-
tes, fi ns a les 24h del dilluns 10 
de juliol per a votar la proposta 
preferida entre les 15 que opten 
a guanyar el Concurs del Cartell 
Alternatiu de Santes. Fins llavors 
s'han obert les tres vies de vot –
per web, presencial i a través de 

Facebook– i el cartell amb més vots 
serà el guanyador. El Tot Mataró 
del 14 de juliol es publicarà amb 
el guanyador a la portada i tota 
la informació prèvia a l'inici de 
la Festa Major.

Gunyar el Concurs del Cartell 
Alternatiu de Santes té premi i 
és que el vencedor s'endurà un 

iPad Mini gentilesa de SimóMac 
i el Tot Mataró, el segon més  vo-
tat un lot de productes de plàstica 
d'Abacus i el tercer un sopar al 
Bocca Restaurant. El certamen 
és una iniciativa del Tot Mataró 
i Maresme i serveix per posar a 
l'abast de tothom la possibilitat 
de fer un cartell de Santes.

Es pot visitar l'exposició de cartells alternatius i votar el preferit al Cafè Cultural l'Altre Arxiu 

 totmataro.cat/cartellsantes.  

Obertura 1-2-3-4 Cartells.indd   4 28/6/17   13:42



El palmarès del 
Concurs

La present és la novena edició del 
Concurs del Cartell Alternatiu de 
Santes i entre les 15 propostes 
d'aquest any en sortirà una, la 
més votada pels mataronins, que 
quedarà guardada al palmarès 
del certamen com la successora 
dels vuit guanyadors precedents.

Des de l'any 2009, el Concurs 
s'ha consolidat tant en nombre 
de propostes de cartells com de 
centenars de vots populars.

 totmataro.cat/cartellsantes.  

Tota la informació a:

Els guanyadors del Concurs van ser Carlos Villarin el 2009, 
Xavier Esteve el 2010, Lara Sànchez el 2011, Rafa Porro el 2012, 
Javi Ávila el 2013, Joan Martí el 2014, Anna Solà el 2015 i Míriam 
Martínez l'any passat, el 2016.

Obertura 1-2-3-4 Cartells.indd   5 28/6/17   13:42



 El cas de l’escola rural Casa 
Nostra situada a la fi nca de Can 
Gual, a les Cinc Sénies, va entrar 
la setmana passada en una nova 
dimensió. L’Ajuntament va intentar 
dijous precintar el centre però es 
va trobar amb una concentració 
de mares, pares i alumnes que s’hi 
manifestaven en contra. La pro-
pietat, a més, no va autoritzar el 
pas als treballadors municipals i 
ara l’Ajuntament 
haurà de dema-
nar autorització 
judicial per ac-
cedir a les instal-
lacions que con-
sidera “il·legals”.

La Interna-
tional Rural 
School Casa 
Nostra continua en peu de guer-
ra contra el tancament anunciat 
i dijous havia congregat la comu-
nitat educativa per tal de fer front 
a l’amenaça de precinte. Segons 
l’Ajuntament, hi ha oberts dos ex-
pedients de disciplina urbanística 
per una sèrie de construccions sen-
se llicència en una fi nca inclosa en 

L’Ajuntament demanarà autorització judicial per 
enderrocar el que considera “construccions il·legals”

Famílies i alumnes eviten que 
es precinti l'escola rural

 La basílica de Santa Maria es-
trena un nou sistema de gestió 
del patrimoni per tal d'arribar a 
un públic més ampli a través de la 
nova pàgina web. També compta 
amb una imatge corporativa in-
novadora que inclou un logotip 
fresc però que conserva el signifi cat 
al·legòric original, segons Xavier 
Monjo, l'encarregat de gestió de 
patrimoni.

La incorporació de les xarxes 
socials com a eina de gestió i di-
fusió de la basílica de Santa Maria 
té la voluntat de posicionar-la com 
un espai d'interès turístic. S'han 
creat comptes d'Instagram (@sta-
mariamataro), Twitter (@stamari-
amataro), Facebook (Basílica de 
Santa Maria de Mataró) i Youtube, 
com a magatzem dels productes 
audiovisuals generats. Una altra 
novetat destacada per Monjo és 
la traducció dels continguts de 
la nova web, en català, castellà, 
francès i anglès.

Qui té por del Barroc?
S'ha engegat una nova campanya 
sota el títol 'Qui té por del Barroc?', 
que vol cridar l'atenció de possi-
bles visitants a través de petits es-
pots publicitaris. L'espot vol tren-
car la sensació d'extravagància del 
Barroc, que genera rebuig. | Red.

Vol posicionar-se com un 
espai d'interès turístic

Santa Maria 
introduïda a les noves 
tecnologies

2

L'escola rural ha suspès 
les activitats d'estiu des-
prés de culminar el seu 
segon curs escolar

Manifestació de la casa rural Casa Nostra

Santa Maria Daniel Ferrer 

 Cedida

el Pla Especial urbanístic de Masies 
i Cases Rurals. És per aquest motiu 
que l’administració local considera 
il·legals la cuina, la piscina i una 
sèrie de casetes de fusta, l’aparca-
ment o els rètols de senyalització.

Canvi d'usos en tràmit
Segons l’Ajuntament “Aquestes 
instal·lacions i edifi cacions no es 
poden legalitzar, per la qual cosa 

s’ha requerit 
als propietaris, 
mitjançant di-
ferents decrets, 
el seu enderroc, 
així com el ces-
sament de l’ac-
tivitat de centre 
educatiu fi ns a 
disposar dels 

permisos pertinents”.  Sempre se-
gons l’Ajuntament, actualment 
s’està tramitant el canvi d’ús de 
la fi nca per desenvolupar-hi ac-
tivitats educatives, sempre que es 
compleixin tots els requisits nor-
matius que siguin pertinents pel 
que fa als espais i instal·lacions 
utilitzades. | Redacció
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El més buscat i on s'està millor
Les terrasses es converteixen, encara més ara que fa bo, en el gran reclam a l'hora 
d'escollir on anem a dinar, sopar o prendre alguna cosa

D
iu la consuetud que els que vivim a la 
Mediterrània ens distingim de la resta d'es-
pècie humana perquè som de fer vida al 

carrer, agraciats com estem per aquest mar que 
esmorteeix el temps i propicia una bondat genera-
litzada. Especialment a partir de la primavera i ara 
que ja som de pet a l'estiu, a casa nostra s'hi està 
bé a l'aire lliure i és per això que a l'hora de menjar 
valorem fer-ho al terrat o al balcó, si en tenim o a la 
terrassa si anem a menjar a fora. Aquesta setmana 
volem parlar precisament d'això, de les terrasses.

D'ençà que la llei anti-tabac va propiciar que més 

gent les ocupés, ajudats pel bon temps i també per-
què cada vegada més els establiments gastronòmics 
les cuiden, les terrasses s'han convertit en el nostre 
gran actiu. En allò més buscat i valorat i, molts cops, 
en el criteri majoritari per decidir on anirem a sopar 
o a fer el vermut aquest cap de setmana.

I és per això que ens fi xem en algunes de les millors 
terrasses de casa nostra, en els diferents espais que 
disposa, en la comoditat que ens ofereixen i també, 
òbviament, en què prendre-hi. Perquè ja és estiu i 
fa bo per estar-se fora –a l'ombra de dia, a la fresca 
de nit– i volem seure en una terrassa.  

 Daniel Ferrer 

terrasses
especial
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Que compleixin normativa antitabac
El Departament de Salut va incrementar l'any passat els controls: les terrasses han de 
ser obertes segons legislació perquè s'hi pugui fumar

E
l Departament de Salut intensifi carà els con-
trols antitabac a les terrasses dels bars i restau-
rants. El motiu és que el 46% dels enquestats 

per l’Agència de Salut Pública asseguren que s’hi 
senten exposats al fum. “Ens preocupa molt l’estat 
de les terrasses. Per això, aquest any dedicarem tots 
els esforços a saber què ocorre en aquests espais i 
com podem reduir la quantitat de fum”, assegurava 
el secretari de Salut Pública, Joan Guix, en el marc 
de la Setmana Sense Fum el 2016.

De fet, segons un estudi que l’OCU va publicar re-
centment, el 87% de les terrasses incompleixen la 
normativa antitabac. “La llei és molt clara en aquest 
sentit -explica Carmen Cabezas, la subdirectora de 
Promoció de la Salut i Prevenció de la malaltia- i ex-
plicita que no es pot fumar en aquelles terrasses on 
hi hagi més de dos paravents, ja que es considera una 
terrassa coberta”. Les ordenances municipals han de 
servir per regular aquest aspecte i, en cas que faci 
falta, establir el règim sancionador. 

Les terrasses han de ser del tot obertesArxiu 
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Aposta pels entrepans de qualitat
La Selva té, a la Plaça de la Peixateria, una de les terrasses més buscades de la capital 
del Maresme i ara amplia varietat d'oferta

É
s un dels punts amb més encant del Centre 
de Mataró, escenari de la nova aposta que fa 
aquest establiment per erigir-se en la refe-

rència en entrepans de qualitat de la zona. La Selva 
Cafè aposta per totes les franges del dia i ara espe-
cialment pels sopars a la terrassa on la seva carta 
d'entrepans, que canvia cada setmana, la converteix 
en un reclam imprescindible pels que volen anar a 
prendre quelcom pel centre.

La Selva, a més, és referència en qüestió de cerveses. 
Disposa de quatre tiradors diferents i una àmplia 

varietat de cerveses artesanes, per escollir segons gust 
i tipologia preferida. I, a més, és un dels pocs locals 
on podem trobar tirador d'Inèdit, la cervesa més se-
lecta del grup Damm, concebuda per Ferran Adrià.

Entrepans d'autor

Si busqueu quelcom diferent, però, cal deixar-se 
aconsellar pels "Entrepans Inèdits" que proposa La 
Selva. Són entrepans fets amb productes de qualitat 
com pans especials i pensats de forma imaginativa 
per maridar a la perfecció amb un bon got d'Inèdit.  

La terrassa de La Selva, a la Plaça de la Peixateria Daniel Ferrer 
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Espais amb encant propi
Qualsevol excusa és bona per sortir, prendre l'aire i gaudir a les places i terrasses de la 
ciutat amb taules parades

U
n cop arriba el bon temps i surt el sol, qualse-
vol excusa és bona per sortir al carrer, passe-
jar i seure a prendre alguna cosa fresca a les 

terrasses amb més encant. Una cervesa, un gelat, un 
refresc o, fi ns i tot, dinar a la fresca: qualsevol excusa 
és bona per sortir i gaudir dels dies d'estiu. Estiguem 
o no de vacances, podem aprofi tar els migdies, els 
vespres o els caps de setmana per gaudir a l'aire 
lliure del bon temps dels mesos més càlids de l'any.

Mataró és una ciutat situada just davant del mar 
mediterrani amb un clima temperat i una situació 
privilegiada. Les terrasses i els espais a la fresca de 
zones com el barri de l'Havana, molt propers al 
centre de Mataró i al mar, s'omplen cada dia d'estiu 
per gaudir de l'exterior. Es tracta d'un barri tranquil 
i bonic que no rep el moviment frenètic del centre 
de la ciutat però molt proper a tots els equipaments 
del nucli urbà.

La terrassa de La Reforma, a la Plaça de l'Havana Daniel Ferrer 

Terrasses
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A baix a mar, el millor plaer de l'estiu
Les platges del Varador, el Callao, Sant Simó i de Ponent s'omplen de Maresmencs i 
turistes que volen gaudir del sol de l'estiu

A
l'estiu, una de les zones de la ciutat que con-
centra més moviment i que cada any cobra 
més vida és la platja. Ja sigui per prendre el 

sol, treure's la calor amb un bon bany, prendre un 
refresc sota el para-sol, prendre un vermut o gaudir 
d'un dia diferent en família, l'espai marítim concen-
tra una àmplia varietat de visitants. 

A més, els xiringuitos i restaurants situats a primera 
línia de mar, arrodoneixen un dia de platja i són la 

Can Margarit, un referent obligat Daniel Ferrer 

manera més refrescant de passar els dies d'estiu.

Can Margarit, un referent a la platja del Callao

La platja del Callao, la més propera a Sant Simó, acull 
un dels restaurants i bars més mítics i coneguts de 
la ciutat: Can Margarit. Aquest espai compta amb 
dues terrasses que ofereixen una cuina mediterrà-
nia de qualitat, molt apreciada i disponible durant 
tot l'any en un paratge inigualable. 

Terrasses
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Tant de dia com de nit, les guinguetes de la 
platja serveixen cerveses, vermuts, refrescos, 
còctels i tot tipus de begudes refrescants als 
seus clients. Repartits entre els més de dos 
quilòmetres de les quatre platges de Mataró, 
arrodoneixen l'oferta gastronòmica i festiva 
de les platges amb servei tant de dia, com 
de nit. Sovint les nits més animades tenen 
lloc amb música en directe en algunes de les 
guinguetes de la zona..

Còctels als xiringuitos

Òbviament també al Varador hi trobem altres al-
ternatives per tenir terrassa en la millor ubicació.
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Vermut: més varietat de sabors i olors
Aquesta beguda aromatitzada està formada a base de vi blanc o negre, un toc 
d'absenta i herbes, plantes, flors i espècies diverses

T
ots els barris de Mataró tenen els seus llocs amb 
encant que s'omplen diàriament. L'important 
és sortir al carrer per prendre l'aire i fugir dels 

espais tancats i la xafogor dels dies d'estiu. Tot i que 
hi ha una àmplia varietat de begudes que ajuden a 
treure's la calor del damunt i hidratar-se, una de les 
més demanades és el vermut, un licor aromatitzat 
amb herbes. Està format a base de vi negre de bona 
qualitat, un toc d'absenta o donzell i altres espècies 
amargues i tòniques.

Segons els experts, la clau de l'aromatització del bon 
vermut es troba en la barreja adequada dels bons 
botànics: arrels, plantes, fl ors i espècies. Una beguda 
composta d'entre 50 i 80 ingredients diferents que 
esdevé un dels beuratges amb una gamma més àm-
plia de matisos, sabors i olors.

Aquesta beguda existeix en dues grans famílies: el 
negre i el blanc. El primer té origen a Itàlia i és més 
dolç que el blanc, de França i amb més grau.

El vermut està de moda Daniel Ferrer 

Terrasses
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Cuina d'autor a la brasa i música en directe
Descobreix l'oferta gastronòmica de Les Terrasses del Mar, situat a prop del mar que 
obre tot el dia de dimecres a diumenge

A
només 500 metres de Sant Simó i molt a 
prop del mar hi ha Les Terrasses del Mar, un 
restaurant amb una àmplia oferta gastronò-

mica. La seva cuina d'autor, basada en el peix fresc i 
en diversos plats a la brasa, ofereix el restaurant ide-
al per a famílies i parelles. També s'hi pot gaudir de 
plats vegetarians i vegans per a satisfer les demandes 
de tots els clients. Situat en un oasi ple de vegetació 
i just davant del mar, el restaurant ofereix un tracte 
molt proper i familiar perquè el client passi una es-
tona relaxant. Obert de dimecres a diumenge durant 

tot el dia, permet gaudir d'una sobretaula extensa i 
sense pressa. Com el seu nom indica, Les Terrasses 
del Mar ofereix calidesa i unes magnífi ques vistes 
exteriors en aquest espai davant del mar.

Concerts els caps de setmana

A més, els divendres, dissabtes i diumenges a l'hora 
de sopar es pot gaudir de la millor música en directe 
per a fer més especial la vetllada. Els grups opten per 
un jazz ideal per un espai tranquil i càlid 

L'espectacular vista de Les Terrasses del Mar Cedda 
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Terrasses

El referent en cuina del Maresme
El Mundial és un dels grans noms propis, amb estil mediterrani i una terrassa on 
degustar el que surt dels fogons amb més història de la ciutat

El Mundial, un clàssic a la Plaça Fleming Daniel Ferrer 
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tendra, anxoves i tomàquet a la vinagreta antiga, la 
caldereta de llamàntol al Xerès, l’steak tàrtar de ve-
della de Girona amb patates fregides, el seu pernil 
Jabugo de gla de primera qualitat, tallat a mà, o el 
Plat de Mataró quan és l’època, per posar alguns 
exemples d’una carta molt àmplia i per a tots els 
gustos. Tenen menú diari de dilluns a diumenge, 
un menú degustació que també funciona a les nits, 
amb molt d’èxit, i a més per a qualsevol tipus de 
celebració ens poden preparar menús per a grups, 
adaptats per a tothom. Si patim per l’aparcament, 
ens conviden a un 50% del que ens costi el pàrquing 
dels Jutjats, molt proper.

La seva terrassa excepcional és 
ideal per prendre a la fresca una 
tapa, un dels seus montaditos o 
gaudir d'una cervesa ben tirada

 Daniel Ferrer 

S
i algú de Mataró encara no coneix el Mundial, 
el restaurant més antic de la ciutat, obert l’any 
1923, ja triga a anar a visitar-lo, sobretot ara 

que amb el bon temps la seva terrassa es converteix 
en una de les millors per anar a degustar un dels 
seus excel·lents arrossos.  El Mundial és un referent 
en cuina del Maresme i mediterrània. A la fresca 
també és un lloc ideal per anar de tapes, o fi ns i tot 
per tastar el seu “chuletón” de bou a la pedra, que 
se serveix exclusivament a la terrassa. El seu ampli 
horari també ens permet anar a fer un bon entrepà 
per esmorzar o una de les seves cerveses per fer el 
vermut, tirades com cal, acompanyada d’algun dels 

seus “montaditos”.

Si el que ens ve de gust és anar de tapes, podem 
optar per un clàssic a Andalusia, els “caracolillos 
con caldito”, però també tenen molt d’èxit les seves 
braves, el pop a la gallega o els seitons en vinagre. 
Altres tapes i plats que podem tastar al Mundial són 
les bombetes de parmesà i festuc, l’amanida de llen-
ties pardines amb esqueixada de bacallà, escarola 
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Un dels plaers del 
cap de setmana
L'expressió catalana de "fer el vermut" 
neix d'una tradició nascuda després de la 
missa dels diumenges

P
robablement tots hem quedat per anar a 'fer 
el vermut' alguna vegada, una manera de 
denominar fer un pica-pica lleuger abans 

de dinar o, altrament dit, un aperitiu. Anar a 'fer el 
vermut' és una expressió típica catalana que serveix 
que parlar d'aquesta ocasió social, generalment re-
alitzada als mesos d'estiu i bon temps.

En quedar per fer aquest aperitiu, és tradició que 
els adults prenguin vermut amb un raig de sifó i un 
tall de llimona. La tradició de 'fer el vermut' neix, 
majoritàriament, del costum d'anys enrere d'anar 
a fer un aperitiu sortint de missa els diumenges, on 
es bevia aquesta beguda típica acompanyada d'un 
pica-pica senzill. Olives, anxoves, patates, cloïsses 
o escopinyes eren alguns dels aliments que com-
pletaven l'aperitiu. Aquesta tradició s'ha reprès en 
els darrers temps i manté l'expressió tan catalana 
d'anar a 'fer el vermut'.

Terrasses
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Ambient familiar i oferta ideal per a l'estiu
L'Otto Sport Bar és referència obligada en entrepans, tapes, hamburgueses i cerveses 
i també és especialista en mojitos i cocktails d'allò més refrescants

C
ada cop més mataronins posen l'Otto Sport 
Bar a dalt de tot de la seva llista de preferèn-
cies a l'hora d'anar a dinar, sopar o prendre 

alguna cosa. Situat a l'encavalcament de barris com 
Molins, Vista Alegre i el Camí de la Serra compta amb 
un privilegi del que pocs locals poden fer gala: sem-
pre hi ha facilitats d'aparcament a prop. Per això és 
una alternativa ideal per anar-hi en grups i famílies, 
que s'hi senten d'allò més bé gràcies al seu interior 
acollidor i a les dues terrasses de què disposa, una 
a l'interior de la comunitat i l'altra a la via pública. 

Dues terrasses d'ambient diferent per a escollir.

Còctels i mojitos, ara a l'estiu

L'Otto és conegut com a bar esportiu per les seves 
onze pantalles, vuit tiradors de cervesa i una àmplia 
carta amb el 60 per cent apte per a celíacs amb ta-
pes, entrepans i hamburgueses. Per a refrescar-nos 
més ara, però, i per poder gaudir a l'aire lliure el 
més recomanable és optar per un dels seus còctels 
o mojitos. Valen molt la pena. 

La terrassa de l'Otto Sport Bar Cedda 
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L'auge en el consum de cervesa artesana
Cada vegada més aficionats a aquest producte opten per consumir-lo, en detriment a 
la cervesa produïda per les grans marques distribuïdores

C
ada cop més persones opten per consu-
mir cervesa artesana, elaborada per petits 
productors i amb tocs particulars que les 

diferencien dels altres tipus de cervesa de marques 
més comercialitzades.  És per això que cada cop se 
sent més, a les terrasses, la pregunta: "Quina cervesa 
teniu?" o "De quin tipus és?"

Les diferències de sabor i textura sovint neixen per una 
elecció d'ingredients diferents o per la fermentació 

d'aquests. Els ingredients bàsics són la malta, el 
llúpol i el llevat, tot i que no són els únics. A més, 
també es poden fer servir fruites, plantes, espècies 
o altres aliments per donar-hi matisos. A Mataró 
darrerament hi ha hagut una expansió de bars que 
ofereixen cerveses artesanes a més de les marques 
habituals. Cal destacar que entre els clients i amants 
de la cervesa ha augmentat el coneixement dels di-
versos tipus existents, fet que ha propiciat l'augment 
del consum de referències fi ns fa poc minoritàries.

Les cerveses especials, cada cop més demanades Daniel Ferrer 
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Sense notícies de l'ordenança reguladora
L'Ajuntament havia anunciat que al gener hi hauria la nova norma sobre terrasses, 
però encara no s'han produït moviments al respecte

La terrassa de la Granja Montse, a Peramàs. Daniel Ferrer 
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reguladora específi ca per a bars i restaurants que 
inclogui més aspectes propis. Des del Gremi d'Hos-
taleria no s'han anunciat progressos en la redacció 
de la norma.

Els horaris, el detonant

Els horaris d'obertura de les terrasses va ser el deto-
nant d'una situació d'impàs que encara s'arrossega 
avui en dia. Amb cada cop més bars demanant lli-
cència de terrassa, l'ordenança és del tot necessària.

L'Ajuntament va anunciar 
una nova normativa abans 

de la temporada d'estiu 
d'aquest 2017

 Daniel Ferrer 

M
ataró no té, encara, la seva pròpia orde-
nança reguladora de les terrasses i això 
que l'Ajuntament havia anunciat just fa 

un any que treballaria amb el sector per a tenir una 
norma abans que comencés la temporada d'estiu. 
Dissabte ja serà juliol i encara no ha passat pel trà-
mit de Ple Municipal una ordenança reclamada i 
necessària després que l'Ajuntament, fa més d'un 
any, regulés la naturalesa d'aquestes instal·lacions 
a la via pública mitjançant una ordenança no es-
pecífi ca. L'agost de l'any passat entrava en vigor 

l'Ordenança d’intervenció municipal d’activitats, 
que estableix horaris diferenciats per a les terras-
ses segons la temporada de l’any, una mesura que 
es va reclamar després que en primera instància 
l'Ajuntament legislés una retallada d'una hora que 
els bars van recórrer.

L'Ordenança general substituïa  el reglament del 
2008 però l'Ajuntament va anunciar una ordenança 
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Allau de sol·licituds de noves terrasses
El departament de llicències de l'Ajuntament no dona a l'abast per resoldre peticions 
de nous espais i ampliació dels ja existents

La regulació estableix paràmetres com el nombre de taules Daniel Ferrer 
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Un bàrman, per exemple, va demanar la regula-
rització de la seva terrassa al barri de Cerdanyola 
l'octubre del 2016 però des de llavors no ha obtingut 
resposta. Admet que davant la no resposta ha optat 
per col·locar dues taules i vuit cadires més que les 
que tenia i que ningú de l'Ajuntament s'hi ha adreçat 
per regularitzar la nova xifra de taules ni tampoc per 
fer-li treure les darreres que s'hi han sumat. La mala 
maror entre operadors i llicències és una constant 
i el departament de l'Ajuntament treballa a contra-
rellotge. Però no arriba a tot. 

L'Ajuntament va anunciar una nova 
normativa abans de la temporada 

d'estiu d'aquest 2017

 Daniel Ferrer 

C
ada cop hi ha més bars i restaurants a la 
ciutat, que volen tenir més terrasses i que 
demanen permís a l'Ajuntament per obtenir 

una llicència... que molts cops no arriba. La queixa 
comuna a molts operadors és sobre el tracte amb 
l'administració local a l'hora de donar d'alta i re-
gularitzar les terrasses. Hi ha una normativa sobre 
elements de les terrasses, des del que es pot i el que 
no es pot posar i de fet l'Ajuntament va aprovar una 
normativa sobre elements per intentar homogene-
ïtzar l'aparença d'aquestes instal·lacions. 

La teoria funciona però a la pràctica el departa-
ment de llicències de l'Ajuntament està saturat i hi 
ha desenes de terrasses a la ciutat operant gràcies 
al silenci jurídic de llicències. Què vol dir això? Que 
sol·liciten permís, o ampliacions d'ocupació de via 
pública i que, davant la no resposta, acostumen a 
instal·lar-se. El resultat: hi ha terrasses sense regu-
lació per tota la ciutat.
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La febre dels còctels
Després del gintònic, són la nova moda que ha arribat per quedar-se, associats per 
sempre més a l'estiu i les ganes de refrescar-se

É
s innegable. El còctel està vivint un moment 
dolç. Sobretot perquè ha estat capaç de su-
perar aquella barrera que el lligava a una 

determinada gent, a uns determinats ambients i a 
unes determinades fi losofi es. A una gent que anava 
més o menys mudada, que freqüentava llocs amb 
glamur i que els prenia mentre esperava l’àpat o 
deixava passar la nit a la barra d’un bar o la taula 
d’un club de ball.

Avui, amb l’ampliació del concepte còctel, l’oferta 
s’ha fet omnipresent. Primer perquè, de la mà del 
gintònic, aquella antiga diferenciació entre el còctel 
i el “trago llarg” ha desaparegut. Avui considerem 
còctel tant la barreja curta però intensa de licors i 
destil·lats, remenats o sacsejats, consumits en copa 
petita, com la llarga, refredada pels glaçons i sua-
vitzada de l’element alcohòlic –la ginebra en el cas 
del gintònic- per la mescla amb la soda o el refresc 

Els mojitos, uns dels més buscatsArxiu 
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representat per l’aigua tònica i servit, abans en got 
llarg i ara en copa gran i cerimonial. 

Segon, perquè de forma lenta i progressiva, els sucs 
de fruita o vegetals, també degudament mesclats, 
estan mereixent i aconseguint ser considerats còc-
tels. Incorporant així a una plèiade de consumidors 
que veuen l’alcohol com un enemic o els productes 
vegetals com una font de salut, al temps que allu-
nyen l’estereotip negatiu de beguda alcohòlica i tot 
el que això implica.

El paper d'un bon bàrman

Però no ens enganyem, també l’acció dels bàrmans 
té la seva part en aquest èxit. I és que el còctel ha sa-
but imposar una litúrgia que, necessària o no, posa 
en valor el producte. Imitant els rituals del bon vi, 
els còctels ja no es “llencen” al got o la copa com 
passava –i encara passa- a moltes discoteques i bars.  

Molts bàrmans personalitzen 
un còctel que esdevé el reclam 

d'aquell local, pel toc personal que 
té i que tant agrada

I ha obert el camí a la creativitat, deixant que cada 
bàrman personalitzi aquell còctel que ens serveix, a 
partir de la recepta mare. Si fa o no fa, com els cui-
ners amb les receptes dels seus plats.

I clar, per aquesta via, els còctels van ampliant quota 
de mercat i, sense abandonar el bar, entren discre-
tament al menjador i a les terrasses. Benvinguts. 
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Els migdies estan de moda
L'hora del vermut, sobretot dels caps de setmana, és la franja estrella per a moltes 
terrasses i concentra, a més, molta activitat complementària

Públic al concert-vermut de Via Europa Daniel Ferrer 

Terrasses
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un consum més familiar, amb segons quina com-
posició de fi lls pot costar anar a dinar fora i en canvi 
l'hora més curta del vermut és perfecta". En la línia 
de l'Àngel hi ha també el fet apreciable que cada 
vegada es programen més actes de tipus cultural 
i festiu a aquesta franja, fi ns i tot en substitució de 
l'horari nocturn.

Els migdies són les noves nits

Diverses de les últimes mogudes culturals de Mataró 

han preferit programar concerts en horari de migdia 
i format de vermut que no pas a la nit. En són exem-
ple el festival pseudoclandestí del Vermut Sonat –que 
té tots els números per tornar a la tardor–, els nous 
concerts-vermut itinerants de la Casa de la Música o 
els vermuts electrònics del festival Artclic. El migdia 
és més familiar, fa de més bon estar durant tot l'any 
i no té restriccions de soroll de cap tipus. Quan pot 
ser millor d'ocupar el carrer en bona companyia?

 Daniel Ferrer 

P
ot sonar a un famós anunci de cervesa sense 
alcohol que predica que és "el petit cap de 
setmana "o "les diminutes vacances" de cada 

dia però és una evidència que els migdies estan de 
moda. També entre setmana –els que poden– però 
sobretot quan arriba dissabte i diumenge la franja 
del migdia és un dels punts àlgids de demanda de 
lloc en terrasses de la ciutat. I això és així per molts 
factors com pot ser la moda del vermut –de la be-
guda– que sembla haver retornat de l'oblit, per la 
crisi econòmica per la qual les quedades en grup 

van mutar de l'hora d'un àpat a just abans o, fi ns i 
tot, components de l'evolució demogràfi ca.

Una qüestió generacional?

Explica l'Àngel, que regenta un bar amb terrassa 
al barri de l'Escorxador "que és evident que hi ha 
una generació molt important que ara té fi lls i fa 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dies  

1 i 2 

de juliol

VI Festival Internacional 
d'Orgue de Mataró - 
Barcelona Jaume Isern. 

Basílica de Santa Maria 
(Mataró) // 
Dissabte 1: 12, 13 i 17h.
Diumenge 2: 13, 17 i 18h. // 
Inscripcions a l'Oficina de 
Turisme o al 93.758.26.98.

L’ORGUE MÉS GRAN,
VISITES GUIADES

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Concert Coral
Divendres 30 juny / 19.30h / Espai 
Gatassa (c. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró)
Concert a càrrec de les corals La 
Toscana i Sant Adrià de Besós.

Agrupació Musical del Maresme
Divendres 30 juny / 19.30h / Pati 
de Can Marchal (Mataró)
Concert de banda dins de la festa 
de l'AV del Pati de Can Marchal. 

Judith & Jack
Divendres 30 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert versions de tots els temps.

Missa Criolla
Divendres 30 juny / 21h / Església 
de Sant Josep (C. Sant Josep, 7. 
Mataró)
Les corals Espígol i Primavera per 
la Pau interpreten conjuntament 
l'obra d'Ariel Ramírez.

'Always Amy'
Divendres 30 juny / 22h / Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
Concert Tribut a Amy Winehouse, 
a càrrec de Núria Martorell.

Dues hores de gran música
Dissabte 1 juliol / 21h / Mas 
Fogueres (C. Massot, 17. Mataró)  
/ Entrada gratuïta. 
Novament la gran Orquestra d'An-
dre Rieu en DVD.  

Verduleras
Dissabte 1 juliol / 20h / L'Arc Cafè 
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Música balcànica popular, amb Ana 
Mingote, Marine Renard, Carlos 
Pérez i Pedro Locubiche.

Cor L'Aixa
Dissabte 1 juliol / 22h / Església 
de Santa Maria (Arenys de Mar) 
/ Entrada: 12€. Anticipada: 10€.
Concert coral "A la fl or del teu jardí" 
amb repertori romàntic de Brahms, 
Rheinberger i Mendelssohn.

Concert de corals 
Diumenge 2 juliol / 12h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Coral Laia l'Arquera, Conjunt Coral 
Oriol Baptista i Coral del Parc.

Guia cultural

L’orgue monumental de Santa 
Maria és l’orgue més gran de 

Catalunya tant pel nombre de tubs 
com per l’extensió dels seus te-
clats. Amb un gran valor històric, 
fou construït amb l’objectiu que 
esdevingués un instrument perfec-
te. Raúl Prieto, que és qui millor 
coneix la història i la musicalitat 
de l’instrument, comenta les 
visites i mostra com funcio-
nen els seus 4.557 tubs de 
fi ns a 6 metres d’alçada, 4 
teclats de 61 notes i un pedal 
de 32 notes. 
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Concert d'Estiu
Diumenge 2 juliol / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Col·laboració: 3€. 
Concert a càrrec de la Societat 
Coral l'Esperança.

Nòmada Trio
Diumenge 2 juliol / 19.30h / Pati 
de Can Marchal (Mataró)
Concert de jazz dins de la festa 
de l'AV del Pati de Can Marchal. 

TEATRE I DANSA //

'Misèria'
Dia 30 juny i del 13 al 24 juliol / 
21h / La Destil·leria (Camí Ral, 
282-284. Mataró) Entrada: 12€. 
Reserves: 610 594 378.
Torna l'èxit d'Stephen King. Amb 
Xavier Codony i Lidia Rovira 
Comas, dirigits per Pere Vázquez.

Assaig obert: 'Fang'
Dissabte 1 juliol / 20h / Can 
Gassol. Centre d'Arts Escèniques 
(Pl. de la Pepa Maca, 15 Mataró) 
/ Entrada lliure.
Assaig obert del nou treball de 
l'artista Quim Girón: 500kilos de 
fang, el cos i el circ. 

'La fàbula dels sentiments!'
Dissabte 1 juliol / 17 i 19.15h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) 
Mostra de fi  de curs dels alumnes 
de l'escola de dansa +QBall.

'L'amor a totes les edats'
Dies 1 i 2 juliol / Dissabte 21h i diu-
menge 19h / Centre Parroquial (c. 
Bernat Riudemeia, 4. Argentona) 
/ Preu: 6 i 8€.
Un espectacle teatral de Nicassi 
Camps i Pinós.

Camí de Santes: poesia i teatre 
Diumenge 2 juliol / 21h / Plaça de 
Can Xammar (Mataró) 
Recital poètic d'Aina Torres i 
Càpsules teatrals. Sessió de dj. 
Organitza: Ralet Art i Cultura.

D.O.: Tast de dansa i vins
Dies 4 i 5 juliol / 22h / Celler 
Castellví (C. Cuba, 42. Mataró) 
/ Preu: 15€.
Espectacle que fusiona la dansa 
i el vi, del col·lectiu Dans Invitro. 

Festival Poesia i +
Del 6 al 16 de juliol / Entrada lliure.
Dijous 6, Escola Teixits de Punt 
(Pl. Indústria, 1. Canet de Mar): 21h, 
"La caça de l'home, una tragèdia", 
versió escènica del llibre del poeta 
Albert Blasch. 22h, "El dolor de la 
bellesa", amb Roger Mas, Bikimel, 
Eduard Escoffet i Laia Martínez.

MÚSICA /

Neddermann Sisters
Divendres 30 juny / 23h / Sala 
Mirinda (Plaça de Can Xammar. 
Mataró) / Preu: 7€.  
Concert de luxe amb les germanes 
Judit i Meritxell Nedermann. 
Versions i algunes cançons pròpies, 
portades al terreny del soul i el jazz.

DANSA /

10è Festival Escola de Dansa 
Asrai de Mataró
Diumenge 2 juliol / 18.30 i 20h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada: 7€.
Festival de fi nal de curs d'alum-
nes de l'escola de dansa, espec-
tacle conjunt nens i adults.

Concert d'Estiu
Diumenge 2 juliol / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Col·laboració: 3
Concert a càrrec de la Societat 
Coral l'Esperança.

Nòmada Trio
Diumenge 2 juliol / 19.30h / Pati 
de Can Marchal (Mataró)
Concert de jazz dins de la festa 
de l'AV del Pati de Can Marchal. 

'Misèria'
Dia 30 juny i del 13 al 24 juliol / 
21h / La Destil·leria (Camí Ral, 

Judit i Meritxell Nedermann. 
Versions i algunes cançons pròpies, 
portades al terreny del soul i el jazz.
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TRADICIONS /

Festa d'Estiu 2017
Dissabte 1 juliol / Plaça Santa 
Anna (Mataró) 
18h: Balls de Dansaires d'Iluro i 
Grup de Bastoners. Balls de Plaça 
amb Mestre de Gai Saber. 19.15h: 
Sardanes amb la Cobla Iluro. 22h: 
Havaneres amb el Grup Baracarola.

XERRADA /

'Joaquim Torres-Garcia a 
Mataró' + Revista Fulls 118
Dimecres 5 juliol / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència de Pere Tió, i presen-
tació del núm. 118 de la revista Fulls 
del Museu Arxiu de Santa Maria.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 30 juny / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "El peix irisat torna 
a casa", de Marcus Pfi ster.
Dimecres 5 juliol / 17.30h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92): Art 
Time dedicat a Torres Garcia.
Dijous 6 juliol / 17.30h: Els Dijous 
a la Biblio... en anglès: "Sheep’s 
Jazzy Jumper".

Empedrat de contes: 'Estrella 
de mar'
Dimarts 4 juliol / 18h / Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).
L'Hora del Conte especial d'estiu a 
càrrec de Gisela Llimona.

Empedrat de contes: 'Viatgem 
amb els contes!'
Dimecres 5 juliol / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró). 
Tarda dels lectors viatgers, a càr-
rec d'Assumpta Mercader.  

Buc de contes
Dijous 6 juliol / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
 "Res de res" de Julien Billaudeau.

XERRADES I LLIBRES /

'Talking About...' tertúlia lite-
rària en anglès
Divendres 30 juny / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
"The Guernsey Literary and Potato 
Peel Pie Society", Mary Ann Shaffer.

Dijous 6 juliol / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró):
"The Curious Incident of the Dog in 
the Night-time", de Mark Haddon.

Club de Lectura 'Lletres en viu'
Dilluns 3 juliol / 19h / Jardinets de 
la Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
Tertúlia amb "La balada del cafè 
trist" de Carson McCullers. Amb 
l'escriptor Toni Sala. 

Club de lectura: 'Narrativa en 
femení, follia d'amor'
Dimarts 4 juliol / 19h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró) 
/ Preu: 25€ (3 sessions).
2a sessió: amb l'obra "A Grand 
Central Station em vaig asseure 
i vaig plorar", d'Elizabeth Smart. 
Conduït per Marta Pera.

'Et prefereixo....però no et ne-
cessito. La dependència afec-
tiva com a addicció'
Dimecres 5 juliol / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada de Yolanda Rodríguez, 
psicòloga especialista en trastorns 
emocionals i psicosocials.

'Navegants, illes i tsunamis: 
Els darrers mil anys d'història 
a la Polinèsia i l'illa de Pasqua'
Dimecres 5 juliol / 20h / Agrupació 
Científi co-Excursionista (Passatge 
del Pou d'Avall, 1. Mataró)
Xerrada d'Olga Margalef, dins 
del cicle "Tronades cientifi co 
naturalistes".

Divendres 7: Davant l'Ajuntament 
(Mataró), 20h: "Alenky", amb Marc 
Egea i Oriol Sauleda. 21h, "Dents 
del segle", amb Maria Sevilla 
i Guim Valls. Pati Can Marchal 
(Mataró), 22h: "El Pèsol feréstec". 
23h: Coetus i Pau Riba. Dissabte 
8: Parc Ca L’Alfaro (Llavaneres), 
20h: "Llengua Mare" amb Neus 
Borrell i Nuvola Vandini. 20.45h, 
"Sacrilegis" amb Víctor Obiols.  

Capvespres als Jardinets: 'I 
va venir el vi'
Dijous 6 juliol / 20.30h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Recital poètic a càrrec de Jordina 
Biosca, acompanyat d'un tast de vi.

'Xirinacs: El profetisme radical 
i no violent'
Dijous 6 juliol / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró)
Presentació publicació de Lluís 
Busquets, la biografi a defi nitiva de 
Lluís Maria Xirinacs (1932-2007).

Festival Multipolar de Contes 
per a adults
Dijous 6 juliol / 20h / Jardinets de 
la Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar) 
"Cuando te hablen de amor" a càr-
rec de Martha Escudero.

11a Vetllada poètico-musical
Divendres 7 juliol / 22h / Forns 
Romans de la Fornaca (Vilassar 
de Dalt) / Entrada lliure. 
Poesia antiga i contemporània 
d'Armenia.

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

Ruta teatralitzada Puig i 
Cadafalch Mataró - Argentona
Dissabte 1 juliol / 10h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró. Preu: 
10€. +65 i de 8 a 16 anys: 7,5€. 
Visita guiada edifi cis modernistes 
de l'arquitecte Puig i Cadafalch. 

Mataró, un passeig per la 
història
Diumenge 2 juliol / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

'Entrem als comerços de la 
Plaça Xica'
Dimarts 4 juliol / 10h / Biblioteca 
Popular de la Fundació Iluro (c. 
Pujol 19-25. Mataró)
Xerrada i ruta guiada amb Pilar 
González-Agàpito, escriptora local.

Conjunt barroc dels Dolors
Dimarts 4 juliol / 11.30h / Basílica 
de Santa Maria (Mataró) / 
Inscripció prèvia  a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Visita guiada a la capella i sagristia 
obra d’Antoni Viladomat, el pintor 
català més important del s. XVIII.
 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Acció Social 2017
Dijous 6 juliol / 13h / Ateneu de 
la Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró)
Acte de lliurament dels ajuts eco-
nòmics de la convocatòria ‘Acció 
Social 2017’ a entitats i associaci-
ons de caràcter social, de Bankia 
i Fundació Iluro.

FESTES i FIRES //

Expomercat d'Art 2017
Dissabte 1 juliol / De 18 a 21h / 
Plaça Xica (Mataró)
Exposició i venda d'originals a càr-
rec d'artistes: pintures, dibuixos, 
gravats, escultures, ceràmiques. 
Organitza: Associació Comerciants 
Casc Antic Mataró.

41è Aplec de la Sardana
Dissabte 1 juliol / 21h / El Casal 
(Sant Andreu de Llavaneres)
Amb les cobles participants: La 
Principal del Llobregat, Jovenívola 
de Sabadell  i Punt Cat Cobla.

Fira d'Artesania
Diumenge 2 juliol / Part baixa de 
la Riera (Arenys de Mar)
Venda de productes artesanals, 
fets a mà, de tot tipus.

Argillà Argentona - Fira 
Internacional de Ceràmica
Dies 7, 8 i 9 de juliol / De 10 a 22h 
/ Argentona
Mercat a l’aire lliure amb 70 arte-
sans de la ceràmica, exposicions, 
mostra de cinema, tallers, etc.

TALLER /

'Estiraments de cadenes 
musculars'
Dijous 6 i 13 juliol / 20.30h / 
Clínica Issa (c. Nou, 46. Mataró) 
/ Preu: 30e. Inscripció: 93 790 
22 14 i gemma@clinicaissa.com. 
Tècnica per a alliberar la tensió i 
prendre de consciència corporal.

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
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'El viatge de la balena de Mataró'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 3 de 
setembre. Visites guiades: dissab-
te 1 de juliol a les 19h i diumenge 
2 a les 18h (públic familiar). 
Restes de la balena que es va trobar 
fa 40 anys a la platja de Mataró.   

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). 
Visita guiada: diumenge 2 de juliol 
a les 18h. Fins al 24 de setembre:
• Col·lecció Bassat. Art Contemporani 
de Catalunya 1980-1989 (II). 

'Retrats de la paraula'
Biblioteca Can Milans (C. Església, 
6. Caldes d'Estrac) / Del 4 al 21 
de juliol.
Exposició fotogràfi ca d'escriptors, 
a càrrec de Carles Rodriguez Marin. 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró)
De l’1 al 15 de juliol: 
• 'L’arquitectura de Josep Puig i 
Cadafalch'.
Fins al 31 de juliol: 
• La veritat inefable. El 'Llibre 
d’Amic e Amat' de Ramon Llull.
Fins al 12 de juliol: 
• 'Imatges del Campionat de 
Catalunya de fotografi a submari-
na dels fons de Mataró'.

Antoni Pousacoma
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 9 de juliol. 
Recull antològic d’aquarel·les i acrí-
lics de l'artista.

'Bocins de Santes'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 21 de juliol.
Fotografi es de Clara Ballesta. 
Entitats i actes de Les Santes.

Josep M. Gomis: Dibuixos i 
escultures
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins a l'1 de juliol.
Obra recent de l'artista mataroní.

'Ninots'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 18 de juliol. 
Dibuixos de Santi Clavell.

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.

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).

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.

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

'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.

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.

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

'Josep Palau i Fabre. Jo sóc el 
meu propi experiment' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 5 
d'octubre.
Interpretació artística d'alguns 
poemes de Josep Palau i Fabre.

'Al punt de sal'
 Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / 
Fins al 17 de desembre.
La importància de la sal en la nos-
tra vida i la nostra cultura.

'Mataró, capital del gènere de 
punt' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró) / Exposició permanent.
Història i vitalitat de l'activitat tèx-
til de la ciutat.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Recordant Joan Barrera i 
Ferrer (1872-1961). L’home, 
l’artista i el mestre'
Sala d'exposicions del C.C.Calisay 
(Riera Pare Fita, 31. Arenys de Mar) 
/ Fins al 30 juliol. Inauguració: di-
jous 6 de juliol a les 20h.
Homenatge a l'artista arenyenc. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Personalitat 
NARCISISTA I 
AGRESSIVA (6/6)

La personalitat narcisista té una 
autoimatge grandiosa, única, per 
sobre de tots els altres, a més d'una 
total manca d'empatia, de con-
nectar emocionalment amb els al-
tres. Alguns intel·ligents dissimulen 
molt millor el seu narcisisme (que 
també se'n pot dir, de forma clàs-
sica, orgull o supèrbia). Els costa 
escoltar. Acaba de sortir un llibre 
"Los perversos narcisistas" – Ho 
indico per la seva actualitat. En 
el fons són personalitats tòxiques. 
Cal aprendre a reconèixer-les. A 
més, es troben a tot arreu. També 
en les famílies.

La personalitat agressiva no ho 
és només el que maltracta físi-
cament i això es pot veure sen-
se dificultats, també, en el mal-
tractament emocional. Busca el 
control i el domini a tots nivells 
sobre l'altre/a, sense sentir cap 
sentiment de culpa. A més, tam-
bé té una gran dificultat d'establir 
connexions afectives amb els al-
tres. Una altra característica de la 
persona tòxica és que no suporta 
cap mena de frustració. No sap 
postergar les satisfaccions o desigs 
i brolla una gran exigència irraci-
onal. Aquí els pares han d'estar 
molt atents amb els seus fills i fi-
lles. Frustració/satisfacció és una 
dinàmica contínua....

Dos patrons molt generals i so-
bretot a treballar en el camp edu-
catiu: Família i escola. Treball de 
conjunt. La vida social ens mostra 
massa casos a nivell de relacions 
públiques o socials. Massa orgu-
llosos, per tant, no escolten; o molt 
mal educats i tampoc escolten.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

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

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). 

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Del 15 al 22 de juliol, 
Gran creuer pel Bàltic (preu 1376€). 
Dijous 20 de juliol, sortida a Santa 
Coloma de Queralt (39€). 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 coixí. Coral. Informàtica. 
Grup Musical.
 
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. 

núm. 1778 del 30 de juny al 8 de juliol de 2017

Jocs de taula. • Es fan tripletes de 
petanca femenines (interessats 
contactar amb el casal).

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 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.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

Col·laboren:

Organitzen: 

“Els Dimarts Del Llimoner” 
i Col·lectiu de teatre EPMA

Patrocina:  

I  CICLE  DE LECTURES DRAMATITZADES
  “LA ZAPATERA PRODIGIOSA”

de Federico GARCÍA LORCA

Lectors per ordre d’aparició

LLAÜT  __________________  Quim Trunas
GUITARRA _______________  Oscar Camacho 
BAIX  ___________________  Pepe Patricio 
CASTANYOLES  ___________  Manuel Rodriguez
TÈCNIC DE SO ____________  Juan Miquel Juvany

NIÑA 1  ____________________________ Mary Ávila
NIÑA 2   ____________________________ Maribel González
BEATA 1ª ___________________________ Mary Ávila
BEATA 2ª  __________________________  Maribel González
VECINA ROJA _______________________  Marga Riera
VECINA NEGRA _____________________  Montse Álvarez
VECINA VERDE  _____________________ Presen Gamiz
VOZ EN OFF  ________________________ Conchi Manzano

AUTOR  _________________  Manuel Patricio
ACOTADOR  _____________  Joan Antoni Maynou
ZAPATERA _______________   Maira Ayuste
EL NIÑO ________________  Kevin Cortés
ZAPATERO ______________  Paco Brull
ALCALDE  _______________   Carlos Soriano
DON MIRLO  _____________  José Dapena
MOZO DE LA FAJA ________   Lluís Fonseca

Els altres participants 
TÈCNIC GRAVACIONS I EFECTES   _______ Antonio Diaz 
MUNTATGE MUSICAL I PIANISTA _______ Manuel Patricio

DIRECCIÓ  __________________________ Juan Antonio Ciller 

COORDINACIÓ DEL CICLE  ____________ Carles Maicas

DIVENDRES 7 DE JULIOL A LES 19,30 h

LLOC: Sala del Casal Aliança de Mataró, 
carrer Bonaire, 25

Es cobrarà una entrada de 5 euros 
com aportació solidària destinada a 

L’ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER  MARESME

Gent gran
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Sèniors

Els efectes negatius dels ports es-
portius han malmès les platges 
on s'hi han construït. Als anys 80 
aquesta destrucció va posar en 
perill les vies del tren a la comarca 
del Maresme. Per a solucionar-ho, 
el Ministeri del Medi Ambient va 
començar a realitzar regeneraci-
ons artificials de les platges, amb 
l'aportació de sorra extreta dels 
fons marí, mitjançant vaixells dra-
ga. Regeneracions, que es van re-
alitzar de forma obligada, per la 
preservació de caràcter general, 
de les vies del tren, i no tant per la 
recuperació de caràcter local, de 

les platges desaparegudes.
En un litoral sense ports espor-

tius un temporal s'endú la sorra 
de la platja, però al cap de pocs 
dies la mateixa mar la retorna. La 
barrera dels ports impedeix que 
aquest retorn natural es produeix. 
Cal recórrer a accions substitutò-
ries com les regeneracions artifi-
cials que són de competència del 
Ministeri i molt qüestionades pels 
moviments ecologistes. No és així 
amb el transvasament de sorra, 
que competeix al Departament 
de Política Territorial i Obres 
Públiques i l'Associació Catalana 

de Ports Esportius i Turístics, que 
mitjançant un conveni, es com-
prometien a pagar, a parts iguals, 
els transvasaments de sorra ne-
cessaris per a la recuperació de 
les platges catalanes. El conveni 
preveu construir sistemes de dra-
gatge i transvasaments anuals de 
les sorres que s'acumulen a llevant 
dels ports per dipositar-les a po-
nent, on té lloc la desaparició de 
la sorra. Els ajuntaments són els 
responsables d'exigir a les admi-
nistracions la recuperació de les 
seves platges
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Recuperació de les platges

Dissabte, 8 de Juliol:

Piscina Municipal
· Bany lliure · Bateig d’immersió · Natació amb aletes
· Activitats lúdiques · Tómbola.
· Donatiu mínim de 3 € o comprar article Mulla’t
  per qui no sigui usuari de la Piscina Municipal. 

Diumenge, 9 de Juliol:

Centre Atlètic Laietània
· Bany lliure · Alguna activitat infantil  · In�able a la piscina
· Entrada per socis.

Centre Municipal d’Esports
El Sorrall
· Bany lliure i material infantil a la piscina petita.
· Donatiu mínim 5 euros qui no sigui usuari del centre.

Centre Natació Mataró
· Bany lliure · Aigua gim · Submarinisme.

Pels no socis, pagament del tiquet d'ús puntual que es 
converteix en donatiu.

UR LARU
· Aquagim · In�ables aquàtics.
· Gratuïta per abonats a la Fundació.
· Preu tarifa per no abonats.

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

MATARÓ ES “MULLA” PER L’ESCLEROSI  MÚLTIPLE, PARTICIPA-HI!

per l’esclerosi 
múltiple

Mulla’t

Espai patrocinat
per el TOT MATARÓ
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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



EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

Beto Fernàndez, l'entrenador, fa balanç 
i ens parla del nou projecte

EL QUADIS 2017-18 A PUNTFO
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LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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redaccio@eltotesport.com
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Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, 
Daniel Ferrer (fotos), 
Àlex Gomà, Jordi Gomà, 
i els serveis dels clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Beto Fernàndez
Waterpolo  Quadis CN MataróEl Personatge

"Estic molt iŀ lusionat en la 
pròxima temporada"

La selecció espanyola de bàsquet 
femení s'ha proclamat campio-
na d'Europa de forma brillant. 
Liderades per la mallorquina Alba 
Torrens, i sota la batuta d'una 
incombustible Laia Palau, que se-
gueix sense aclarir quin serà el seu 
futur, les noies que entrena Lucas 
Mondelo s'han mostrat incontes-
tables quan ha arribat la fase deci-
siva del campionat que s'ha dispu-
tat a la República Txeca.

Un nou èxit incontestable per 
a un conjunt que s'ha acostumat 
al podi. Ors als Europeus d'aquest 
2017 i el 2013, plata olímpica 
a Rio l'any passat, al Mundial 
de Turquia del 2014 i a l'Euro-
peu d'Itàlia del 2007, i bronzes al 
Mundial del 2010 i Europeus del 
2003, 2005, 2009 i 2015. Són 14 
anys d'èxits pràcticament ininter-
romputs. Uns èxits on també hi 
ha tingut pes la mataronina Núria 
Martínez. Una bogeria.

Un palmarès absolutament des-
comunal, res a envejar amb el que 
ha sumat la selecció masculina 
durant el mateix periple. Però, és 

clar, elles no són la mal anomena-
da ÑBA. I això vol dir que aquesta 
setmana se'n parlarà, també se'n 
faran reportatges sobre Torrens, 
Palau i Lyttle, i ja està. D'aquí a 
una setmana ja ens n'haurem 
oblidat completament. Fins que 
tornin a guanyar una nova meda-
lla el curs vinent.

En aquestes condicions, i un 
bàsquet estatal pràcticament se-
miprofessional, on només hi ha 2 
equips que poden competir míni-
mament per Europa, que ha vist 
com en l'última dècada han desa-
paregut referents com la UB Barça 
o el Ros Casares, sembla pràctica-
ment un miracle que cada estiu 
arribin aquests èxits.

No és un miracle, és l'excel·lent 
treball que es fa als clubs i amb les 
noies en categories de formació, 
malgrat que sigui una feina que 
no té visibilitat i que a penes rep el 
suport que realment es mereix.
Potser ja començaria a ser hora 
que féssim un seguiment tot l'any, 
com es mereixen, i no només du-
rant una setmana cada estiu.

Nou èxit de l'esport femení
I un nou èxit que d'aquí una setmana no recordarà ningú

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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El tècnic mataroní ha estat a 
Veneçuela impartint un curs 
de la Federació Internacional

El tècnic mataroní Albert "Beto" 
Fernàndez Abellan, nascut el 1977, 
ha complert la seva setena tempo-
rada com a entrenador del primer 
equip masculí de waterpolo del 
Centre Natació Mataró. Fins ara, 
en el seu balanç personal, el tècnic 
mataroní pot dir amb orgull que ha 
assolit la millor classificació feta 
mai a la fase regular de la lliga (3r 
lloc la temporada 2013-14), que ha 
portat tres vegades el Quadis a les 
semifinals, que ha estat finalista de 
la Copa del Rei (temporada 14-15), i 
que va arribar a quarts de final de 
la Copa LEN la temporada 2012-13. 

Del seu reconegut prestigi en 
parla el fet que hagi estat fa unes 
setmanes a Veneçuela impartint un 
curs FINA (Federació Internacional 
de Natació) amb l'objectiu d'inten-
tar aportar coneixements, metodo-
logia i experiència a un waterpolo 
que vol créixer. 

Com valores la temporada
2016-17 del Quadis? Que 
ha anat bé i que ha anat 
malament?
Crec que la temporada en global 
ha estat molt bona. Destacaria que 
hem conjuntat molt bé l'equip, as-
solint un joc molt sòlid i que cada 
vegada més els jugadors de la 
casa estan més consolidats dins 
de l'equip.

Com a punt fluix de la temporada 
cal esmentar el mal tram que vam 
passar al mes de febrer, quan es 
van ajuntar diversos factors (lesi-
ons, partits de selecció, un punt 
d'infortuni,...) que no ens va per-
metre jugar la Copa del Rei al 100% 
i van fer que s'escapés algun punt 
que hauria permès acabar en 3r 
lloc a la lliga.

De cara a la temporada vinent 
suposem que continuaràs por-
tant l'equip. Com està el tema 
de la plantilla, hi haurà baixes i 
incorporacions que ja estiguin 
confirmades?
En efecte, continuo com a entrena-
dor del primer equip masculí i també 
continuaré com a director tècnic 
del club. A hores d'ara l'equip de la 
temporada 2017-18 ja està tancat. 

Són baixa el brasiler Grummy 
Guimaraes (va al Savona italià, des-
prés d'haver estat el màxim goleja-
dor del Quadis), l'holandès Thomas 
Lucas, Pau Schnizler (que es retira 
després de cinc temporades con-
secutives amb un alt rendiment en 
el nostre equip) i Victor Roqué (va 
d'Erasmus). 

Com a principal alta tenim a 
Germán Yáñez, jugador argentí 
que arriba del "Medi" on ha ju-
gat les 6 darreres temporades, on 
ha estat el màxim golejador, i que 
farà parella estrangera amb el seu 
compatriota Ramiro Veich. Torna 
Albert Merino després de la seva 
estada a l'estranger, i també ho fa 
Edu Minguez (CN Barcelona), que 
ja havia estat aquí tres tempora-
des fins a la 14-15. I arriba com a 
nou fitxatge Josep Puig, jugador 
del CN Granollers, on ha estat un 
dels màxims golejadors d'un equip 
que ha acabat 6è a la 1a Estatal. 

Beto Fernández

Continuen Mario Lloret i Marc 
Pannon a la porteria, Àlex Codina, 
Marc Corbalán, Pol Barbena, Ramiro 
Veich, Víctor Fernàndez, Raúl Loste, 
Lluc Bertran i Samu Ruiz.

D'entrada hi ha la possibilitat 
de jugar a Europa pel quart lloc 
a la fase regular de la lliga. Es 
pot confirmar?
Crec que hi ha possibilitats de ju-
gar la LEN CUP, que es va jugar per 
darrera vegada fa cinc temporades. 
De tota manera encara no es pot 
confirmar. Ben aviat sabrem defi-
nitivament si hi participem o no. 
No cal dir que per a l'equip seria 
un gran premi per l'excel·lent cam-
panya feta a la lliga.

Com veus la situació del wa-
terpolo masculí al Centre. 
Es pot confiar en la pedrera? 
Continuen pujant joves amb 
possibilitats d'anar entrant al 
primer equip?
Ja fa anys que en el masculí s'està 
treballant molt bé des de la inicia-
ció. Hi ha relleu per baix assegurat, 
tenim els nostres equips al màxim 
nivell català en totes les categori-
es (5è lloc juvenil i 7è en cadets 
aquesta temporada) i pugen juga-
dors molt interessants. Jo sempre 
m'he caracteritzat per apostar per 
la gent jove de casa. I com a dada 
dir que aquesta pretemporada hi 
haurà tres jugadors cadets entre-
nant amb el primer equip.

Beto Fernández: "Ho hem fet 
bé però intentarem millorar"

Pau Schnizler, s'acomiada després de 5 anys 

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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el Esporttot WATERPOLO

Marta Bach i Helena Lloret 
amb la selecció espanyola

Van jugar un torneig a Atenes 
i aquest cap de setmana ju-
guen el de Portugalete

Marta Bach ja ha començat amb 
la selecció espanyola la prepara-
ció del Mundial de Budapest del 
pròxim mes de juliol, quedant com 

L'equip que va jugar la Thetis Cup. | RFEN

a única representant de l'equip de 
La Sirena CN Mataró de la passada 
temporada, després de la retirada 
de Laura López. De moment també 
ha quedat fora de la convocatòria 
la Roser Tarragó. Però ara se li ha 
afegit Helena Lloret, la jugadora 

formada a la pedrera del Centre i 
que la temporada vinent tornarà 
a jugar amb La Sirena.

Durant la primera quinzena del 
mes de juny han fet un stage a 
Sierra Nevada, on també hi ha 
estat Alba Bonamusa, junt amb 
altres jugadores de la selecció 
júnior. Posteriorment, durant el 
passat cap de setmana, la selec-
ció de Miki Oca va participar en 
la Thetis Cup a Atenes, que va ser 
guanyada per la selecció d'Holanda, 
on jugava la portera de La Sirena 
Debby Willemsz. En l'enfrontament 
Espanya-Holanda, la victòria va ser 
holandesa per 11-14.

Aquest dijous Espanya juga con-
tra Rússia a Vitòria i després, el 
pròxim cap de setmana la selecció 
jugarà al País Basc, el torneig de 
Portugalete, enfrontant-se a Itàlia 
(dia 30, 19.30 h), Grècia (dia 1, 12.15 
h) i Rússia (dia 2, 11.30 h).

L'aleví masculí va obtenir el 
bronze en els campionats 
disputats a Montjuïc 

El passat cap de setmana es van 
disputar a la piscina Municipal 
de Montjuïc els Campionats de 
Catalunya de waterpolo de les 
categories inferiors i allà els dos 
equips alevins del Centre Natació 
Mataró van pujar al podi.

L'equip aleví femení va obtenir el 

L'equip aleví femení del Centre Natació Mataró de waterpolo. | RFEN

subcampionat després d'haver der-
rotat a la semifinal el CN Sabadell 
per 7-1 i perdre a la final davant el 
Mediterrani per 7-12. També van re-
bre el premi al Fair Play d'aquesta 
temporada.

 L'equip aleví masculí va obtenir 
el bronze després de perdre a la 
semifinal davant el CN Barcelona 
per 4-7 i guanyar en el partit pel 
3r i 4t lloc davant l'Horta per 6-4.

L'aleví femení del CN Mataró 
subcampió català de waterpolo

Fernández, Molist 
i Montero, fitxats

El Mis Ibérica CH Mataró fa 
oficials els primers fitxatges 
per a la pròxima temporada 

Després de les sortides dels ger-
mans Povedano, Guimerà, Serra i 
Figa, el Mis Ibérica Mataró ha co-
mençat a confeccionar el que serà 
la plantilla per aquesta nova tem-
porada amb la presentació de tres 
dels nous fixatges de la plantilla, 
Pablo Fernandez, Guillem Molist i 
David Montero.

Pablo Fernández torna després 
d'un any fora, mentre que Molist 
i Montero formaven part del Tona 
a Nacional Catalana.

Presentació dels jugadors. | CHMATARO
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Clàudia Luna campiona d'Espanya 
de triatló per autonomies

En el mateix cap de setmana 
Mayalen Noriega es procla-
mà subcampiona catalana de 
triatló cros

El darrer cap de setmana va ser 
intens per a la secció de triatló del 
Centre Natació Mataró, aconseguint 
alguns resultats molt destacats a 
nivell individual i també d'equips.

El dissabte es va celebrar a 
Almansa el Campionat d'Espanya 
de triatló per autonomies i Clàudia 

Luna va formar part de la selecció 
catalana que va acabar aconseguint 
el títol estatal. La triatleta llavane-
renca del CN Mataró va aconseguir 
una molt bona 18a posició amb un 
temps d'1:08:58, col·laborant amb 
punts per a poder assolir el títol.

Mayalen Noriega, subcampiona 
de Catalunya en Triatló Cross
També dissabte es va disputar a 
Calella el Campionat de Catalunya 

de Triatló Cross i Mayalen Noriega 
va aconseguir el subcampionat en 
noies amb una gran competició,  
finalizant en un temps d'1:59:04. 
També va participar l'Oriol Bruguera 
aconseguint la 16a posició mascu-
lina amb un temps d'1:52:34.

I el diumenge a Calella es va ce-
lebrar un nou triatló en distància 
sprint, puntuable per a la Copa 
Catalana de Triatló. El més des-
tacat va ser Guille Cortijo en 8a 
posició i 3r júnior.

Més enrere arribaren Quim 
Iturralde en 11è lloc i 2n en vete-
rans 1 i Lluís López en 12è lloc i 3r 
en veterans 1. El tres van sumar per 
aconseguir la victòria per equips 
per al CN Mataró. En noies només 
actuà Gabriella Bucci que va que-
dar en 26a posició.

També diumenge, però a 
Banyoles, es va celebrar una nova 
edició del seu triatló en distància 
Half (1900 m de natació, 90 km de 
bicicleta i 20 de cursa a peu) i allà 
es va desplaçar l'incombustible 
triatleta Òscar Torres que finalitzà 
en 4:44 i en 152a posició.

Clàudia Luna amb la selecció catalana i Mayalen Noriega en acció. | CEDIDES

Gran èxit mataroní Campionat de Catalunya 
Infantil i adult de la modalitat de Poomsae

Els diferents participants del CD Tonbal i el Hwarang . | CEDIDES

El passat diumenge es va disputar al 
Pavelló de la Mar Bella de Barcelona 
el Campionat de Catalunya Infantil i 
adult de Taekwondo de la modalitat 
de Poomsae. Els clubs mataronins 
del Tonbal i el Hwarang en van sor-
tir exitosos amb 20 medalles (17 el 
Tonbal i 3 el Hwarang), dividides en 
5 ors, 8 plates i 7 bronzes.

El CD Tonbal, primer lloc al me-
daller global amb 17 metalls
Especialment exitosa va ser la par-
ticipació del CD Tonbal, que amb 
les 17 medalles es va situar en el 
primer lloc del medaller. Els seus 
4 ors van ser per al Trio Júnior 
(Òscar Montoro, Héctor Poza i 
Jon Avellaneda), Parella Júnior 

(Carlonia Muñoz i Òscar Montoro),  
Toni Moreno a Mater-1 masculí i 
Sergi Serpukhovitinov a aleví mas-
culí. Als ors s'hi han de sumar les 
7 plates i els 6 bronzes que tmbé 
van aconseguir.

El Hwarang, amb un or per a Eva 
Maderuelo a infantil femení, va 
sumar una altra plata i un bronze.
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el Esporttot ATLETISME

Els van guanyar Aina 
Rabadan, Marina Martínez i 
Biel Tenias (CA Laietània) i 
Marc Fernàndez (GA Lluïsos)

El passat cap de setmana es van dis-
putar a Santa Coloma de Gramenet 
els Campionats de Catalunya d'at-
letisme de la categoria cadet i la 
representació mataronina va pujar 
quatre vegades al més alt del podi, 
gràcies als triomfs d'Aina Rabadan, 
Marina Martínez i Biel Tenias, del 
CA Laietània, i de Marc Fernàndez, 
del GA Lluïsos.

Aina Rabadán va quedar cam-
piona en salt d'alçada amb una 
marca d'1.61 m i a més va quedar 
subcampiona en salt amb perxa 
amb un registre de 3.25 m, Marina 
Martínez, demostrant el seu bon 
moment de forma, va guanyar en 
els 1000 m llisos amb una marca de 
3:05.06 i Biel Tenias que amb 4.35 
m va ser el millor en salt amb perxa. 
Marc Fernàndez es va mostrar molt 
superior en la prova dels 3000 m 
llisos, guanyant amb un temps de 
9:24.75 i amb 9 segons d'avantatge 
sobre el segon classificat.

Altres finalistes van ser: Mercè Sànchez 
(LL) 7a en 1000 m llisos (3:14.44), Oriol 
March (CAL) 7è en 1000 m llisos (2:52.04), 
Pol Altimira (CAL) 8è en 100 m tanques 
(16.13), Carla Vilà (CAL) 7a en perxa (2.85 m) 
i Guillermo Barrachina (CAL) 5è en perxa 
(3.60 m).

Sense podis als estatals cadets
A Getafe es van disputar els 
Campionats d'Espanya Juvenils 
d'Atletisme amb nombrosa repre-
sentació mataronina però sense 
podis. Va estar-hi a prop Rosa M. 
Buscà (CA Laietània) que fou 4a en 
triple salt amb 11.90 m, que és nou 
rècord maresmenc juvenil, júnior 
i promesa. Gràcies a la seva actu-
ació ha estat cridada amb la se-
lecció estatal juvenil per disputar 
la Copa Ibèrica. Alba Rodríguez va 
quedar 5a en salt amb perxa amb 
3.42 m i en categoria masculina 
Eloi Caparrós va quedar 7è amb 
4.42 m. També va ocupar lloc de 
finalista Hannah Ruiz que va que- 
dar 6a en 2000 m obstacles amb 
7:28.28. Helena Torres va quedar 
9a en perxa amb 3.22 m.

La representació del GA Lluïsos 
Mataró va tenir tres atletes en la 
dura prova dels 400 m tanques, 
però cap d'ells va poder accedir a 
la final, ni tan sols Pau Rey que va 

Aina Rabadan i Biel Tenias en acció. | CEDIDES

ser 2n de la seva semifinal amb un 
excel·lent crono de 56.48. Els al-
tres dos foren Sergi Adalid (58.40) 
i Ousama Blal (59.13). Ariadna Ollé 
en els 400 m llisos també es quedà 
a semifinals (1:01.87).

Tres medalles als estatals de 
veterans
A la localitat alacantina d'Elx es va 
celebrar el Campionat d'Espanya 
de veterans, amb tres medalles 
per a la representació mataroni-
na present.

Per part del Laietània, Mateo 
Moreno va quedar campió en salt 
d'alçada M55 amb una marca d'1,49 
m i Àngels Noell va quedar 2a en 
5 km marxa en F55 amb 30:45.31. 
Per part del GA Lluïsos, Xavier 
Palau va aconseguir el bronze en 
M50 en llançament de javelina amb 
una marca de 42.92 m, i també va 
participar Natàlia Millán en la ca-
tegoria F40 quedant 5a en 100 m 
amb 14.49 i 6a en 200 m amb 30.59. 

Quatre ors als Campionats de 
Catalunya cadets d'atletisme

Marc Fernàndez i Marina Martínez en acció. | ARXIU I CEDIDA
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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: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

OFERTA!
Plato pietra 120X70 blanco

SIN LÍMITE
DE UNIDADES

127,50€/Ud.

100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

· 120 x 80 Mismo precio.
· Disponible en más medidas.
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NUEVA PROMOCIÓN
MUEBLES DE BAÑO
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el Esporttot N. SINCRONITZADA

La Sincroestiu: brillant exhibició 
de natació sincronitzada

Va tenir lloc el diumenge a 
les instaŀ lacions del Centre 
Natació Mataró, club que ara 
acull l'AE Sincro Mataró com 
a nova secció

El passat diumenge dia 25 de juny 
va tenir lloc a les instal·lacions del 
Centre Natació Mataró la tradicio-
nal exhibició que l'AE Sincro Mataró 
feia amb motiu de les Santes, la 
Sincrosantes, i que aquest any ha 
avançat la seva data de celebració.

Les components de la nova 
secció del Centre Natació Mataró 
que, de moment i fins al pròxim 1 
de setembre, encara competiran 
sota el nom d'Associació Esportiva 
Sincro Mataró, van delectar el nom-
brós públic assistent amb les co-
reografies que els han donat tan 
bons resultats en els Campionats 
de Catalunya, i que ara posaran 
en pràctica en els Campionats 
d'Espanya on també tenen grans 

La piscina del Centre Natació Mataró va viure una exhibició de natació sincronitzada de gran nivell. | E. TOMÀS

aspiracions.
Van actuar un centenar de ne-

dadores que demostren la vitali-
tat d'aquest club i, a partir d'ara, 
d'aquesta nova secció del Centre 
Natació Mataró. Des de les nenes 
més petites fins a les júniors Laura 
Garcia i Vanessa Ligos, que recent-
ment van pujar al podi català i que 
es van lluir amb els seus solos i el 
duet, van emocionar els assistents 
a l'exhibició.

El Futsal Construccions 9 Team 
Mataró quart d’Espanya

El juvenil femení del Futsal 
Construccions 9 Team Mataró va 
acabar quart al Campionat d’Espa-
nya de clubs celebrat a la localitat 
madrilenya de Móstoles. Les ma-
taronines que van assistir a la cita 

L'equip juvenil femení del Futsal. | CEDIDA

com a campiones de Catalunya van 
iniciar el torneig guanyant 3-1 al CD 
Muslera, el campió de Cantàbria.

Tot seguit van superar 1-0 el CD 
Cantera de Navarra, en el tercer i 
decisiu partit davant l’equip local 

del FS Mostóles, el Futsal Mataró 
va treure un empat a 2 dols, un 
resultat insuficient per passar a la 
gran final estatal, ja que les madri-
lenyes van acabar primeres per la 
diferència de gols. En el partit pel 
tercer i quart lloc les mataronines 
van perdre 7-0 davant l’equip ara-
gonès de l’Inter Sala, a la final el 
Mostóles es va imposar per 3 a 2 
al Comunidad de Níjar d’Andalusia.

Formen la plantilla del Futsal Cons-
truccions 9 Team Mataró: Sandra 
Ballesteros, Glòria Salido, Sara Ibañez, 
Meritxell Ribas, Cristina Vázquez, Irene 
Garcia, Sara Cayuela, Patrícia Barrera, So-
fia Morante, Sara Carbonell, Queralt Martí, 
Hannah Oxley, Geraldina Gamma, Carol 
Codina (entrenadora), Jordi Pitarch (segon 
entrenador), Alexis Herraiz (preparador 
físic), Dani Baño (delegat), Xavier Martínez 
(fisio) i David Rivera (cap d'expedició).
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www.eltotesport.com |  P. 8HOQUEI PATINS

En la segona temporada conse-
cutiva a Primera Estatal, després 
d’haver baixat d’OK Lliga la tem-
porada 2014/15, potser s’espera-
va una mica més del Club Hoquei 
Mataró amb l’arribada de Quim 
López a la banqueta i els reforços 
de la plantilla, com a mínim estar 
lluitant per entrar als llocs d’ascens. 
Tot i això, l’equip ha anat de menys 
a més, superant els problemes al 
vestidor que van portar a la mar-
xa de tres jugadors de la plantilla, 
i amb un tram final de temporada 
més acceptable van deixar enrere 
el fantasma del descens. Només 
va faltar una mica més d’encert 
en un parell de partits per optar, 
fins i tot, a posar la por al cos als 
equips de dalt.

Vegem algunes de les estadísti-
ques que ens ha donat un campio-
nat que ha dominat el Palafrugell, 
amb els ascensos també de l’As-
turhockey i l’Arenys de Munt a la 
darrera jornada, superant al Sant 
Cugat pel gol average:

Classificació final: Palafrugell 49, Astur-
hockey 47, Arenys de Munt i Sant Cugat 
46, Tordera 43, Sant Feliu 40, Alpicat 39, 
MIS IBÉRICA CH MATARÓ i Vilanova 37, 
Calafell i SHUM Maçanet 36, FC Barcelona 
B 34, GEiEG 21, Raspeig 4.

Classificació 1a volta: Arenys de Munt 
30, Palafrugell 28, Asturhockey i Tordera 

25, Sant Cugat 21, Calafell i FC Barcelona B 
20, Sant Feliu i Vilanova 18, Alpicat 16, MIS 
IBÉRICA CH MATARÓ 15, SHUM Maçanet 14, 
GEiEG 8, Raspeig 1 punt.

Classificació 2a volta: Sant Cugat 25, 
Alpicat 23, Asturhockey, Sant Feliu, MIS 
IBÉRICA CH MATARÓ i SHUM Maçanet 22; 
Palafrugell 21, Vilanova 19, Tordera 18, 
Arenys de Munt i Calafell 16, FC Barcelona 
B 14, GEiEG 13, Raspeig 3 punts.

L'equip mataroní va tenir un mal 
inici, sumant 2 dels primers 12 punts 
en joc, i després va anar alternant 
bons resultats amb ensopegades 
inesperades, per arribar al final de 
la primera volta fregant els llocs de 
descens i sumant tan sols 15 punts 
dels 39 en joc. A la segona volta 
es va millorar substancialment, i 
els 22 punts sumats van perme-
tre pujar fins a la 8a posició amb 
37 punts finals, millorant per poc 
la 10a de la temporada anterior, 
amb 34 punts.

Partits camp propi: Asturhockey 34, 
Alpicat 31, Arenys de Munt 28, Sant Cugat 
27, Sant Feliu 26, Tordera 25, Palafrugell 
24, MIS IBÉRICA CH MATARÓ i Calafell 
23, SHUM Maçanet 21, FC Barcelona B 19, 
Vilanova i GEiEG 16, Raspeig 3.

Partits camp contrari: Palafrugell 25, 
Vilanova 21, Sant Cugat 19, Arenys de 
Munt i Tordera 18, SHUM Maçanet i FC 
Barcelona B 15, Sant Feliu i MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ 14, Asturhockey i Calafell 13, 
Alpicat 8, GEiEG 5, Raspeig 1.

Plantilla del Mis Ibérica CH Mataró d'aquesta temporada. | ARXIU

Balanç discret a camp propi de 
l'equip mataroní, que evitant algu-
na ensopegada inesperada hauria 
passat a ser força bo. Fora de casa 
també ha faltat donar algun cop 
d’autoritat més, com la victòria a 
la pista del campió, per acabar do-
nant aquest plus que hauria supo-
sat estar a la part alta de la taula.

Gols marcats: Sant Cugat 110, MIS 
IBÉRICA CH MATARÓ 107, Asturhockey i 
Sant Feliu 106, Alpicat 104, Palafrugell 97, 
Arenys de Munt 94, Tordera 89, Calafell 
88, SHUM Maçanet 87, FC Barcelona B 81, 
GEiEG 72, Vilanova 69, Raspeig 54.
Gols encaixats: Arenys de Munt 71, Vi-
lanova 72, Palafrugell 74, Sant Cugat i FC 
Barcelona B 78, Asturhockey 79, Tordera 
80, Calafell 82, Sant Feliu 92, Alpicat i 
GEiEG 99, MIS IBÉRICA CH MATARÓ i SHUM 
Maçanet 100, Raspeig 160.

El Mataró ha estat el segon equip 
més golejador de la categoria, en-
trant al club dels cinc que han pas-
sat de 100 gols, i per tant es pot dir 
que l’atac no ha estat un problema 
en general aquesta temporada. Per 
altra banda veiem que també ha 
estat el segon equip més golejat 
amb 100 gols encaixats junt amb 
el Maçanet. Un aspecte a millorar.

Balanç del CH Mataró
La porteria l'han ocupat Sergi Grané, 
Albert Povedano que va marxar a mitja 
temporada i va ser substituït per Juan 
Sebastián Gómez Parra.
Els jugadors de pista han estat Jordi 
Bartrés (28 gols), Èric Florenza (24), Marc 
Povedano (15) que també va marxar a 
mitja temporada, Marc Figa (14), Alex 
Cantero (13), Oriol Lladó (7), Èric Serra (6), 
Conrad Xicota i Ferran Guimerà (el tercer 
que va deixar el club a mitja temporada).

RESUMS 16-17: La irregularitat de-
fineix l'any del Mis Ibérica Mataró
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el Esporttot FUTBOL

Aquesta temporada no ha es-
tat bona per als interessos dels 
dos equips mataronins de la 2a 
Catalana de futbol. El CE Mataró 
ha fet una bona campanya, però en 
el darrer moment ha vist com s'es-
capava la possibilitat de retornar 
a 1a Catalana i ho haurà de tornar 
a provar la temporada vinent. En 
una temporada semblant a la que 
fa dues temporades, aleshores amb 
José M. Polo a la banqueta, va pro-
porcionar l'ascens, possiblement el 
gran inconvenient del CE Mataró ha 
estat trobar-se en lluita amb una 
potentíssima Fundació Grama, que 
ha acabat trobant el premi.

I la UD Cirera ha estat irregu-
lar, i al final s'ha vist condemnat 
al descens a 3a Catalana, on es 
trobarà amb Molinos, La Llàntia, 
Mataronesa i Pla d'en Boet. Aquest 
és el primer descens de la UD Cirera 
des de la temporada 2007-08 quan 
va baixar de l'antiga 1a Territorial 
a la 2a Territorial.

Classificació final: Fundació Grama 71, 
CE MATARÓ 69, Guineueta 63, Llefià 63, 
Europa B 54, Premià Mar 52, Sant Adrià 
50, Sant Pol 50, Sarrià 48, Canyelles 48, 
Besós BV 47, Llavaneres 42, Lloreda 38, 
Martinenc B 37, UD CIRERA 34, Badia 33, 
Carmelo 24, Esportiu Can Pi 19.

Anem a veure com ha anat la 
temporada amb algunes dades 
estadístiques.

El Mataró bé a la segona vol-
ta… però amb massa empats

Classificació 1a volta: Fundació Grama 
37, CE MATARÓ 35, Guineueta 33, Llefià 
29, Sant Adrià 29, Sant Pol 29,  Besós BV 
28, Llavaneres 25, Europa B 25, Sarrià 24, 
Premià Mar 23, Canyelles 19,Lloreda 19, 
UD CIRERA 19, Martinenc B 15, Badia 14, 
Esportiu Can Pi 13, Martinenc B 15.
Classificació 2a volta: CE MATARÓ 34, 
Fundació Grama 34, Llefià 34, Guineueta 
30, Europa B 29, Premià Mar 29, Canyelles 
29, Sarrià 24, Martinenc B 22, Sant Adrià 21, 
Sant Pol 21, Besós BV 19, Lloreda 19, Badia 
19, Llavaneres 17, Carmelo 16, UD CIRERA 15, 
Esportiu Can Pi 6.

El CE Mataró ha estat regular, no-
més amb un punt més a la primera 
volta que a la segona, perdent dos 
partits a la 1a volta (a Guineueta 
i Llefià) i només un a la segona 
(a casa davant el Premià de Mar), 
acabant el campionat sense que el 
campió l'hagués pogut guanyar… 
però cedint massa empats (fins a 
7 a la segona volta). El Cirera ha 
anat a menys i en tota la sego-
na volta només ha pogut guanyar 
tres partits.

El Mataró el millor equip a 
camp propi

Partit camp propi: CE MATARÓ 42, Sant 
Pol 37, Fundació Grama 35,  Guineueta 
34, Llefià 32, Lloreda 29, Sant Adrià 29, 
Canyelles 27, Sarrià 26, Europa B 25, UD 
CIRERA 25, Besós BV 24, Premià Mar 23, 

Un dels onzes titulars que ha presentat el CE Mataró aquesta temporada. | ARXIU

Badia 23, Martinenc B 22, Llavaneres 20, 
Carmelo 16, Esportiu Can Pi 12.
Partits camp contrari: Fundació Grama 
36, Llefià 32, Guineueta 29, Premià Mar 29, 
Europa B 29, CE MATARÓ 27, Besós BV 23,  
Sarrià 22, Llavaneres 22, Sant Adrià 21, 
Canyelles 21, Martinenc B 15, Sant Pol 13, 
Badia 10, Lloreda 9, UD CIRERA 9,  Carmelo 
8, Esportiu Can Pi 7.

Tots dos equips mataronins han 
estat millor a casa que no pas a 
fora, cosa fins a cert punt lògica. 
Però com podem veure la Grama 
ha sumat més punts fora de casa 
i això li ha permès fer-se amb el 
títol. El CE Mataró, que només ha 
perdut dos partits com a visitant, 
s'ha vist "penalitzat" pels 9 empats 
aconseguits fora de casa. I és que 
en el món del futbol és millor gua-
nyar un partit i perdre'n un altre, 
que no pas empatar els dos…

La UD Cirera ha estat l'equip 
menys golejador… tot i tenir un 
dels màxims golejadors

Gols marcats: Guineueta 85, Fundació 
Grama 79, CE MATARÓ 76, Llefià 75,  Besós 
BV 66, Sarrià 59, Europa B 57, Sant Adrià 
57, Sant Pol 57, Canyelles 54,Llavaneres 
53, Premià Mar 50, Martinenc B 48, Llore-
da 46, Badia 46, Carmelo 44, Esportiu Can 
Pi 42, UD CIRERA 41.

RESUMS 16-17: El CE Mataró no pot 
pujar a 1a i la UD Cirera baixa a 3a
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Gols encaixats: Fundació Grama 30, 
CE MATARÓ 33, Premià Mar 42, Europa B 
45, Guineueta 47, Llefià 47, Sarrià 49, UD 
CIRERA 50, Sant Adrià 53, Martinenc B 
55, Sant Pol 57, Besós BV 61, Llavaneres 
61, Canyelles 66, Lloreda 70, Badia 77, 
Carmelo 84, Esportiu Can Pi 108.

Tot i tenir un del trio de màxims 
golejadors del campionat (Aleix 
Tarrés, 21 gols) la UD Cirera ha aca-
bat sent l'equip menys golejador. 
I és que ha fet més gols Aleix que 
tota la resta de companys junts. 
La bona tasca defensiva i de la 
porteria no ha estat suficient per 
salvar l'equip.

Bé l'equip groc-i-negre en els 
dos aspectes, però tant en un com 
en l'altre ha estat una mica millor 
l'equip campió.

Balanç del CE Mataró
Alberto Encinas en el seu debut a 
la categoria ha disposat de 31 ju-
gadors, tot i que molts d'ells (uns 
del juvenil i altres que han estat 
baixa al llarg de la temporada) han 
tingut una participació força tes-
timonial, en els 36 partits que ha 
jugat l'equip groc-i-negre inclosos 
els de promoció. 

La porteria se l'han repartit Joel Garzón 
(20 partits, 22 gols encaixats) i Pol Andi-
ñach (16+1 partits, 14 gols encaixats).
Com a jugadors de camp, indicant 
els partits en que han intervingut 
(titular+suplent), i els gols que han fet, 
tenim a: Willy (22+4), Rueda (30+3), Lluís 
(16+6, 1 gol), Sergi Sànchez (15+5, 1 gol), 

Kiku Parcerisas (23+2), Isma Aguilar (28+2, 
1 gol), Sergio López (10+3, 2 gols), Adrián 
Redondo "Fiti" (30+2, 1 gol), Aleix Aznar 
"Parri" (20+13), Bustos (7+10, 1 gol), Óscar 
(27+7, 4 gols), Rodri (13+6, 6 gols), Aitor 
González (33+2, 16 gols), Bargalló (23+6, 
10 gols), Ricky (21+14, 5 gols), Sergio Pa-
lanco (10+5, 11 gols), Sergio Urbano (4+5, 3 
gols), Ariño (3+11, 1 gol), Mario López (13+7, 
2 gols), Marcelo (8+7, 11 gols), Abel Moreno 
(1+1), Víctor Barragán (1+3), Cristian (2+6, 1 
gol), Marcos Sanmartín (0+4, 1 gol), Ferran 
Barrera (0+1), Sofian (0+1), Carles Medina 
(0+1), Sergio Medina (0+1), Felipe (0+1).

L'equip base, pel nombre de par-
tits jugats, el formarien: Joel, Willy, 
Rueda, Kiku, Isma, Fiti, Parri, Óscar, 
Ricky, Bargalló i Aitor.

Balanç de la UD Cirera
Antonio González ha disposat de 
27 jugadors.

Els jugadors de camp han estat: Roger (32), 
Cristian Romero (22+7), Albertito Sànchez 
(28, 1 gol), Ivan Castillo (10+7),  Carlos 
Gómez (4+7), Kadur (21+4), Izar (31, 1 gol), 
Antonio Redondo "Peque" (30+1), Syllah 
(4+1),  Othman (12+7), Ot Esqueu (3+4, 1 gol), 
Pereira (16+3, 1 gol), Joel Pérez (22+7, 5 
gols), Said (17+4, 2 gols), Aleix Tarrés (26+8, 
intervenint en tots els partits, 21 gols), 
Nafa (1+9), David Jiménez "Ximillo" (8+9), 
Omar Dahbi (4+22, 3 gols), Carlos Gonzàlez 
"Carlitos" (11+9, 2 gols), Joan (22+1, 1 gol), 
Albert Garrido (4+10), Baba (9+6), Albert 
(1+1), Marc Matas (1+4), Soufian (0+2).

L'equip base de la UD Cirera, 
pel nombre de partits jugats, el 
formarien els següents jugadors: 
Compte, Kadur, Albertito, Izar, 
Cristian Romero, Roger, Peque, 
Joel, Said, Aleix, Joan.

Substitueix Alberto Encinas 
que ha deixat el càrrec per 
decisió personal després 
d'una bona temporada de 
l'equip groc-i-negre

Fa uns dies Alberto Encinas, el que 
ha estat l'entrenador de l'equip del 
CE Mataró a 2a Catalana, va decidir 
no continuar dirigint l'equip groc-i-
negre la temporada vinent, tot i que 
el club estava satisfet de la seva 
tasca i estava disposat a continu-
ar amb ell a la banqueta. Ha estat 
una bona temporada, amb només 
4 derrotes, i en la qual l'equip ha 
estat molt a prop de poder acon-
seguir el retorn a la 1a Catalana.

I pocs dies després ja s'ha cone-
gut el nom del seu substitut, que 
serà el mataroní Alberto Aybar 
"Peque", ex-jugador del Barça B en 
una de les seves millors èpoques 
d'aquest equip. També ha jugat al 
Sabadell, Reus, Terrassa, Benidorm, 
Alzira, Llagostera i ha acabat la 
seva carrera com a futbolista a 
Vilassar de Mar.

En la darrera temporada Alberto 
Aybar ha exercit el càrrec de direc-
tor esportiu de la AEiLL Cerdanyola 
de la nostra ciutat, simultaniejant 
com a jugador al Vilassar de Mar.

Plantilla de la UD Cirera d'aquesta temporada 16-17. | ARXIU

Aybar, nou entre-
nador del Mataró

TOTESPORT 1483 (7-10).indd   4 28/6/17   13:29



EL
S 

ES
PO

R
TI

ST
ES

 I 
EL

S 
EN

TR
EN

A
D

OR
S 

D
E 

CA
SA

 N
OS

TR
A

 
FA

N
 L

ES
 M

A
LE

TE
S

L
a 

di
às

po
ra

 
ca

ta
la

na
 

ar
re

u 
de

l 
m

ón
 

és
 

ex
te

ns
a 

i 
d’

en
or

m
e 

qu
al

it
at

. 
E

xp
er

iè
nc

ie
s 

m
ol

t 
di

ve
rs

es
 

m
o-

ti
va

de
s 

pe
r 

re
pt

es
 v

it
al

s,
 q

ua
lit

at
 e

sp
or

ti
va

, 
in

gr
es

-
so

s 
ec

on
òm

ic
s,

 a
cc

io
ns

 s
ol

id
àr

ie
s.

.. 
l’e

sp
or

t 
és

 e
l 

ne
xe

 
d’

un
ió

 e
nt

re
 e

ls
 c

en
te

na
rs

 d
’e

sp
or

ti
st

es
 i

 t
èc

ni
cs

 c
at

a-
la

ns
 q

ue
 h

an
 f

et
 l

es
 m

al
et

es
 p

er
 j

ug
ar

 a
 q

ua
ls

ev
ol

 l
lo

c 
de

l 
pl

an
et

a.
 D

av
an

t 
la

 i
m

po
ss

ib
il

it
at

 d
’o

fe
ri

r 
un

 m
ap

a 
ex

ac
te

, t
ra

ce
m

 u
n 

re
co

rr
eg

ut
 m

un
di

al
 e

n 
80

 n
om

s 
i 8

0 
pa

ïs
os

 a
m

b 
un

 c
ri

te
ri

 c
om

pa
rt

it
: q

ue
 e

l p
ro

ta
go

ni
st

a 
h

i 

ha
gi

 ju
ga

t,
 e

nt
re

na
t 

o 
bé

 e
st

ab
le

rt
 u

n 
pr

oj
ec

te
 s

òl
id

 e
n 

al
gu

n 
m

om
en

t d
es

 d
e 

ge
ne

r 
de

l 2
01

6 
fi

ns
 a

ra
. Q

ue
 e

ls
 8

0 
es

co
ll

it
s 

se
rv

ei
xi

n 
d’

ex
em

pl
e 

de
 l

a 
vo

lu
nt

at
 d

e 
l’e

sp
or

t 
de

 c
as

a 
no

st
ra

 d
’e

xp
lo

ra
r 

no
us

 h
or

it
zo

ns
.

E
u

ro
p

a
:

P
a

ís
 B

a
sc

 -
 B

à
rb

a
ra

 P
la

 -
 R

u
g

b
y

L
a 

ju
ga

do
ra

 d
e 

Sa
nt

 C
ug

at
 d

el
 V

al
lè

s 
(1

98
3)

 e
st

à 
es

ta
-

bl
er

ta
 a

l P
aí

s 
B

as
c 

de
s 

de
 f

a 
un

s 
qu

an
ts

 a
ny

s.
 O

lí
m

pi
ca

 
a 

R
io

 i
 a

m
b 

ex
pe

ri
èn

ci
a 

a 
la

 p
re

m
ie

rs
h

ip
 b

ri
tà

ni
ca

 (
va

 
ju

ga
r 

am
b 

el
 R

ic
h

m
on

d)
, é

s 
un

 d
el

s 
pu

nt
al

s 
de

l G
et

xo
, 

on
 é

s 
un

a 
de

 le
s 

ve
te

ra
ne

s 
de

 l’
eq

ui
p.

G
a

lí
c
ia

 -
 À

fr
ic

a
 S

e
m

p
e

re
 

H
a

n
d

b
o

l
L

a 
ju

ga
do

ra
 

d’
E

lx
 

(1
99

2)
 

va
 

ab
an

do
na

r 
l’e

qu
ip

 l
oc

al
 p

er
 b

us
ca

r-
se

 l
a 

vi
da

 a
 N

o-
ru

eg
a 

l’a
ny

 2
01

4.
 D

es
pr

és
 d

e 
du

es
 t

em
po

-
ra

de
s 

al
 F

re
dr

ik
st

ad
, h

a 
to

rn
at

 a
 la

 d
iv

is
ió

 
d’

ho
no

r 
am

b 
l’A

tl
ét

ic
o 

G
ua

rd
és

 g
al

le
c.

 H
a 

co
m

pl
et

at
 u

na
 g

ra
n 

te
m

po
ra

da
 i 

s’
ha

n 
pr

o-
cl

am
at

 c
am

pi
on

es
 d

e 
ll

ig
a.

E
sp

a
n

y
a
 -

 À
le

x
 Q

u
e

re
d

a
 

G
im

n
à

st
ic

a
 R

ít
m

ic
a

L
a 

gi
m

na
st

a 
d’

A
la

ca
nt

 (
19

92
) 

ha
 e

st
at

 e
s-

co
ll

id
a 

la
 m

il
lo

r 
es

po
rt

is
ta

 d
e 

la
 c

iu
ta

t 
va

le
nc

ia
na

 e
n 

el
s 

da
rr

er
s 

4 
an

ys
 d

e 
fo

rm
a 

co
ns

ec
ut

iv
a.

 S
ub

ca
m

pi
on

a 
ol

ím
pi

ca
 i

 a
m

b 
no

m
br

os
os

 è
xi

ts
 m

un
di

al
s,

 r
es

id
ei

x,
 e

nt
re

-
na

 i 
es

tu
di

a 
a 

M
ad

ri
d 

de
s 

de
l s

eu
 in

gr
és

 a
l 

C
en

tr
e 

d’
A

lt
 R

en
di

m
en

t.

It
à

li
a
 -

 M
a

ri
a
 S

e
g

u
ra

V
o

le
ib

o
l

N
as

cu
da

 a
 B

ar
ce

lo
na

 l
’a

ny
 1

99
2 

i 
fo

rm
ad

a 
al

 F
ut

bo
l 

C
lu

b 
B

ar
ce

lo
na

, l
a 

re
ce

pt
or

a 
ca

-

La
 v

o
lt

a 
al

 m
ó

n
 e

n
 8

0
 n

o
m

s

C
U

G
A

T
 C

O
M

A
S

ta
la

na
 h

a 
op

ta
t p

er
 fe

r 
av

an
ça

r 
la

 s
ev

a 
ca

rr
er

a 
pr

of
es

-
si

on
al

 e
n 

te
rr

es
 i

ta
li

an
es

. 
D

es
pr

és
 d

’u
na

 t
em

po
ra

da
 

am
b 

l’Ò
lb

ia
 i 

un
a 

al
tr

a 
am

b 
el

 T
re

nt
in

o,
 e

l 2
01

6-
20

17
 

ha
 ju

ga
t a

 M
on

za
.

P
o

rt
u

g
a

l 
- 

C
a

rl
a
 M

a
sc

la
n

s 
H

o
q

u
e

i 
P

a
ti

n
s

L
a 

ju
ga

do
ra

 d
e 

C
al

de
s 

de
 M

on
tb

ui
, 

m
un

ic
ip

i 
qu

e 
fa

 
po

cs
 m

es
os

 li
 v

a 
en

tr
eg

ar
 u

n 
re

co
ne

ix
em

en
t 

a 
la

 s
ev

a 

tr
aj

ec
tò

ri
a 

es
po

rt
iv

a,
 h

a 
ab

an
do

na
t 

le
s 

fi
le

s 
de

l P
al

au
 

de
 P

le
ga

m
an

s 
pe

r 
em

ba
rc

ar
-s

e 
en

 u
n 

no
u 

pr
oj

ec
te

 a
 

Po
rt

ug
al

. A
ll

à 
no

 h
a 

pe
nj

at
 l’

es
ti

c:
 la

 d
ar

re
ra

 te
m

po
ra

-
da

 l’
ha

 ju
ga

t a
m

b 
el

 H
C

 M
as

sa
m

á.

F
ra

n
ç
a
 -

 S
a

ra
 R

a
m

ír
e

z
 

T
e

n
n

is
 d

e
 T

a
u

la
D

es
pr

és
 d

’u
na

 ll
ar

ga
 v

in
cu

la
ci

ó 
am

b 
el

 V
ic

 T
T

, l
a 

sa
ba

-
de

lle
nc

a 
(1

98
7)

 v
a 

op
ta

r 
pe

r 
co

ns
ol

id
ar

-s
e 

en
 e

l t
en

ni
s 

de
 t

au
la

 f
ra

nc
ès

. J
a 

ha
vi

a 
co

m
bi

na
t 

la
 ll

ig
a 

es
pa

ny
ol

a 
i 

fr
an

ce
sa

, p
er

ò 
de

s 
de

l 
20

15
 s

’h
a 

ce
nt

ra
t 

es
pe

cí
fi

ca
-

m
en

t a
 a

co
ns

eg
ui

r 
el

s 
m

il
lo

rs
 r

es
ul

ta
ts

 p
os

si
bl

es
 a

 P
a-

rí
s.

 L
a 

da
rr

er
a 

te
m

po
ra

da
 l’

ha
 ju

ga
t a

m
b 

el
 S

ai
nt

 D
en

is
, 

de
 la

 P
ro

B
 fr

an
ce

sa
.

B
re

ta
n

y
a
 -

 O
ri

o
l 

M
o

n
z
ó

T
e

n
n

is
 d

e
 T

a
u

la
E

l p
al

is
ta

 d
e 

Si
tg

es
 é

s 
un

 d
el

s 
ju

ga
do

rs
 d

el
 D

K
V

 B
or

ge
s 

V
al

l, 
un

 d
el

s 
m

il
lo

rs
 e

qu
ip

s 
es

ta
ta

ls
 d

e 
te

nn
is

 d
e 

ta
ul

a.
 

C
om

bi
na

 a
qu

es
ta

 f
ac

et
a 

am
b 

la
 d

’e
nt

re
na

do
r 

de
l 

C
T

T
 

V
ila

no
va

 i 
am

b 
l’e

xp
er

iè
nc

ia
 b

re
to

na
 d

el
 T

ho
ri

gn
é-

Fo
ui

-

lla
rd

, 
am

b 
qu

i 
aq

ue
st

a 
te

m
po

ra
da

 h
a 

ce
rc

at
 l

’a
sc

en
s 

a 
P

ro
B

. A
ba

ns
 h

av
ia

 c
om

pe
ti

t a
m

b 
l’A

S 
M

on
ac

o.

G
a

l·
le

s 
- 

C
ri

st
in

a
 C

o
n

te
 –

 R
u

g
b

y
É

s 
un

 c
as

 s
in

gu
la

r 
d’

es
po

rt
 a

m
at

eu
r 

qu
e 

re
pr

es
en

ta
 

un
a 

bo
na

 p
ar

t 
de

 l
a 

re
al

it
at

 e
sp

or
ti

va
 d

el
s 

ca
ta

la
ns

 a
 

l’e
st

ra
ng

er
. C

on
te

 v
a 

op
ta

r 
pe

r 
pr

ac
ti

ca
r 

ru
gb

y 
a 

l’e
qu

ip
 

un
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

la
 U

P
F 

i v
a 

ap
ro

fi
ta

r 
l’e

st
ad

a 
d’

E
ra

sm
us

 
al

 P
aí

s 
de

 G
al

·le
s 

pe
r 

co
nt

in
ua

r 
fe

nt
-h

o 
du

ra
nt

 e
l 

cu
rs

 
20

15
-2

01
6 

a 
la

 u
ni

ve
rs

it
at

 d
e 

Sw
an

se
a.

A
n

g
la

te
rr

a
 -

 S
e

b
a

st
iá

n
 M

o
ra

 
C

ic
li

sm
e

E
l d

e 
V

il
a-

re
al

 (
19

88
) 

és
 u

n 
de

ls
 m

il
lo

rs
 c

i-
cl

is
te

s 
de

l 
m

ón
 a

l 
ve

lò
dr

om
, o

n 
és

 c
am

pi
ó 

de
l m

ón
 i 

ca
m

pi
ó 

d’
E

ur
op

a 
fe

nt
 p

ar
el

la
 a

m
b 

el
 m

en
or

qu
í A

lb
er

t T
or

re
s.

 A
l l

la
rg

 d
e 

l’a
ny

 
ta

m
bé

 e
s 

de
sp

la
ça

 a
 D

er
by

 p
er

 p
ar

ti
ci

pa
r 

de
 le

s 
cu

rs
es

 d
e 

ca
rr

et
er

a 
am

b 
el

 T
ea

m
 R

a-
le

ig
h

, o
n 

ta
m

bé
 c

or
re

 l’
ol

ot
í A

dr
ià

 M
or

en
o.

Ir
la

n
d

a
 -

 J
o

rd
i 

M
u

rp
h

y
 

R
u

g
b

y
É

s 
un

 c
as

 s
in

gu
la

r.
 F

il
l d

e 
pa

re
s 

ir
la

nd
es

os
, 

va
 n

éi
xe

r 
i c

ré
ix

er
 a

 B
ar

ce
lo

na
 (1

99
1)

 a
ba

ns
 

d’
an

ar
 a

 v
iu

re
 c

ap
 a

l s
eu

 p
aí

s 
d’

or
ig

en
. A

ll
à 

s’
ha

 c
on

ve
rt

it
 e

n 
un

 d
el

s 
m

il
lo

rs
 j

ug
ad

or
s 

de
 r

ug
by

 d
el

 p
aí

s 
i h

a 
pa

rt
ic

ip
at

 a
m

b 
la

 s
ev

a 
se

le
cc

ió
 e

n 
le

s 
ci

te
s 

m
és

 i
m

po
rt

an
ts

 d
el

 
m

ón
 e

n 
el

s 
da

rr
er

s 
an

ys
.

I 
fi

ns
 a

ls
 8

0 
es

po
rt

it
es

 d
el

 n
os

tr
e 

pa
ís

 r
e-

pa
rt

it
s 

pe
r 

la
 r

es
ta

 d
’E

ur
op

a 
i e

l m
ón

...

L
a

 r
e

v
is

ta
 d

e
 t

o
t 

l’
a

lt
re

 e
sp

o
rt

L
le

g
e

ix
 s

e
n

c
e

r 
e

l 
n

ú
m

e
ro

 #
2

6
 d

e
 l

a
 f

o
sb

u
ry

2P FOSBURY 1483.indd   2 28/6/17   13:14



L
a 

di
às

po
ra

 
ca

ta
la

na
 

ar
re

u 
de

l 
m

ón
 

és
 

ex
te

ns
a 

i 
d’

en
or

m
e 

qu
al

it
at

. 
E

xp
er

iè
nc

ie
s 

m
ol

t 
di

ve
rs

es
 

m
o-

ti
va

de
s 

pe
r 

re
pt

es
 v

it
al

s,
 q

ua
lit

at
 e

sp
or

ti
va

, 
in

gr
es

-
so

s 
ec

on
òm

ic
s,

 a
cc

io
ns

 s
ol

id
àr

ie
s.

.. 
l’e

sp
or

t 
és

 e
l 

ne
xe

 
d’

un
ió

 e
nt

re
 e

ls
 c

en
te

na
rs

 d
’e

sp
or

ti
st

es
 i

 t
èc

ni
cs

 c
at

a-
la

ns
 q

ue
 h

an
 f

et
 l

es
 m

al
et

es
 p

er
 j

ug
ar

 a
 q

ua
ls

ev
ol

 l
lo

c 
de

l 
pl

an
et

a.
 D

av
an

t 
la

 i
m

po
ss

ib
il

it
at

 d
’o

fe
ri

r 
un

 m
ap

a 
ex

ac
te

, t
ra

ce
m

 u
n 

re
co

rr
eg

ut
 m

un
di

al
 e

n 
80

 n
om

s 
i 8

0 
pa

ïs
os

 a
m

b 
un

 c
ri

te
ri

 c
om

pa
rt

it
: q

ue
 e

l p
ro

ta
go

ni
st

a 
h

i 

ha
gi

 ju
ga

t,
 e

nt
re

na
t 

o 
bé

 e
st

ab
le

rt
 u

n 
pr

oj
ec

te
 s

òl
id

 e
n 

al
gu

n 
m

om
en

t d
es

 d
e 

ge
ne

r 
de

l 2
01

6 
fi

ns
 a

ra
. Q

ue
 e

ls
 8

0 
es

co
ll

it
s 

se
rv

ei
xi

n 
d’

ex
em

pl
e 

de
 l

a 
vo

lu
nt

at
 d

e 
l’e

sp
or

t 
de

 c
as

a 
no

st
ra

 d
’e

xp
lo

ra
r 

no
us

 h
or

it
zo

ns
.

E
u

ro
p

a
:

P
a

ís
 B

a
sc

 -
 B

à
rb

a
ra

 P
la

 -
 R

u
g

b
y

L
a 

ju
ga

do
ra

 d
e 

Sa
nt

 C
ug

at
 d

el
 V

al
lè

s 
(1

98
3)

 e
st

à 
es

ta
-

bl
er

ta
 a

l P
aí

s 
B

as
c 

de
s 

de
 f

a 
un

s 
qu

an
ts

 a
ny

s.
 O

lí
m

pi
ca

 
a 

R
io

 i
 a

m
b 

ex
pe

ri
èn

ci
a 

a 
la

 p
re

m
ie

rs
h

ip
 b

ri
tà

ni
ca

 (
va

 
ju

ga
r 

am
b 

el
 R

ic
h

m
on

d)
, é

s 
un

 d
el

s 
pu

nt
al

s 
de

l G
et

xo
, 

on
 é

s 
un

a 
de

 le
s 

ve
te

ra
ne

s 
de

 l’
eq

ui
p.

G
a

lí
c
ia

 -
 À

fr
ic

a
 S

e
m

p
e

re
 

H
a

n
d

b
o

l
L

a 
ju

ga
do

ra
 

d’
E

lx
 

(1
99

2)
 

va
 

ab
an

do
na

r 
l’e

qu
ip

 l
oc

al
 p

er
 b

us
ca

r-
se

 l
a 

vi
da

 a
 N

o-
ru

eg
a 

l’a
ny

 2
01

4.
 D

es
pr

és
 d

e 
du

es
 t

em
po

-
ra

de
s 

al
 F

re
dr

ik
st

ad
, h

a 
to

rn
at

 a
 la

 d
iv

is
ió

 
d’

ho
no

r 
am

b 
l’A

tl
ét

ic
o 

G
ua

rd
és

 g
al

le
c.

 H
a 

co
m

pl
et

at
 u

na
 g

ra
n 

te
m

po
ra

da
 i 

s’
ha

n 
pr

o-
cl

am
at

 c
am

pi
on

es
 d

e 
ll

ig
a.

E
sp

a
n

y
a
 -

 À
le

x
 Q

u
e

re
d

a
 

G
im

n
à

st
ic

a
 R

ít
m

ic
a

L
a 

gi
m

na
st

a 
d’

A
la

ca
nt

 (
19

92
) 

ha
 e

st
at

 e
s-

co
ll

id
a 

la
 m

il
lo

r 
es

po
rt

is
ta

 d
e 

la
 c

iu
ta

t 
va

le
nc

ia
na

 e
n 

el
s 

da
rr

er
s 

4 
an

ys
 d

e 
fo

rm
a 

co
ns

ec
ut

iv
a.

 S
ub

ca
m

pi
on

a 
ol

ím
pi

ca
 i

 a
m

b 
no

m
br

os
os

 è
xi

ts
 m

un
di

al
s,

 r
es

id
ei

x,
 e

nt
re

-
na

 i 
es

tu
di

a 
a 

M
ad

ri
d 

de
s 

de
l s

eu
 in

gr
és

 a
l 

C
en

tr
e 

d’
A

lt
 R

en
di

m
en

t.

It
à

li
a
 -

 M
a

ri
a
 S

e
g

u
ra

 
V

o
le

ib
o

l
N

as
cu

da
 a

 B
ar

ce
lo

na
 l

’a
ny

 1
99

2 
i 

fo
rm

ad
a 

al
 F

ut
bo

l 
C

lu
b 

B
ar

ce
lo

na
, l

a 
re

ce
pt

or
a 

ca
-

ta
la

na
 h

a 
op

ta
t p

er
 fe

r 
av

an
ça

r 
la

 s
ev

a 
ca

rr
er

a 
pr

of
es

-
si

on
al

 e
n 

te
rr

es
 i

ta
li

an
es

. 
D

es
pr

és
 d

’u
na

 t
em

po
ra

da
 

am
b 

l’Ò
lb

ia
 i 

un
a 

al
tr

a 
am

b 
el

 T
re

nt
in

o,
 e

l 2
01

6-
20

17
 

ha
 ju

ga
t a

 M
on

za
.

P
o

rt
u

g
a

l 
- 

C
a

rl
a
 M

a
sc

la
n

s 
 

H
o

q
u

e
i 

P
a

ti
n

s
L

a 
ju

ga
do

ra
 d

e 
C

al
de

s 
de

 M
on

tb
ui

, 
m

un
ic

ip
i 

qu
e 

fa
 

po
cs

 m
es

os
 li

 v
a 

en
tr

eg
ar

 u
n 

re
co

ne
ix

em
en

t 
a 

la
 s

ev
a 

tr
aj

ec
tò

ri
a 

es
po

rt
iv

a,
 h

a 
ab

an
do

na
t 

le
s 

fi
le

s 
de

l P
al

au
 

de
 P

le
ga

m
an

s 
pe

r 
em

ba
rc

ar
-s

e 
en

 u
n 

no
u 

pr
oj

ec
te

 a
 

Po
rt

ug
al

. A
ll

à 
no

 h
a 

pe
nj

at
 l’

es
ti

c:
 la

 d
ar

re
ra

 te
m

po
ra

-
da

 l’
ha

 ju
ga

t a
m

b 
el

 H
C

 M
as

sa
m

á.

F
ra

n
ç
a
 -

 S
a

ra
 R

a
m

ír
e

z
  

T
e

n
n

is
 d

e
 T

a
u

la
D

es
pr

és
 d

’u
na

 ll
ar

ga
 v

in
cu

la
ci

ó 
am

b 
el

 V
ic

 T
T

, l
a 

sa
ba

-
de

lle
nc

a 
(1

98
7)

 v
a 

op
ta

r 
pe

r 
co

ns
ol

id
ar

-s
e 

en
 e

l t
en

ni
s 

de
 t

au
la

 f
ra

nc
ès

. J
a 

ha
vi

a 
co

m
bi

na
t 

la
 ll

ig
a 

es
pa

ny
ol

a 
i 

fr
an

ce
sa

, p
er

ò 
de

s 
de

l 
20

15
 s

’h
a 

ce
nt

ra
t 

es
pe

cí
fi

ca
-

m
en

t a
 a

co
ns

eg
ui

r 
el

s 
m

il
lo

rs
 r

es
ul

ta
ts

 p
os

si
bl

es
 a

 P
a-

rí
s.

 L
a 

da
rr

er
a 

te
m

po
ra

da
 l’

ha
 ju

ga
t a

m
b 

el
 S

ai
nt

 D
en

is
, 

de
 la

 P
ro

B
 fr

an
ce

sa
.

B
re

ta
n

y
a
 -

 O
ri

o
l 

M
o

n
z
ó

 
T
e

n
n

is
 d

e
 T

a
u

la
E

l p
al

is
ta

 d
e 

Si
tg

es
 é

s 
un

 d
el

s 
ju

ga
do

rs
 d

el
 D

K
V

 B
or

ge
s 

V
al

l, 
un

 d
el

s 
m

il
lo

rs
 e

qu
ip

s 
es

ta
ta

ls
 d

e 
te

nn
is

 d
e 

ta
ul

a.
 

C
om

bi
na

 a
qu

es
ta

 f
ac

et
a 

am
b 

la
 d

’e
nt

re
na

do
r 

de
l 

C
T

T
 

V
ila

no
va

 i 
am

b 
l’e

xp
er

iè
nc

ia
 b

re
to

na
 d

el
 T

ho
ri

gn
é-

Fo
ui

-

lla
rd

, 
am

b 
qu

i 
aq

ue
st

a 
te

m
po

ra
da

 h
a 

ce
rc

at
 l

’a
sc

en
s 

a 
P

ro
B

. A
ba

ns
 h

av
ia

 c
om

pe
ti

t a
m

b 
l’A

S 
M

on
ac

o.

G
a

l·
le

s 
- 

C
ri

st
in

a
 C

o
n

te
 –

 R
u

g
b

y
É

s 
un

 c
as

 s
in

gu
la

r 
d’

es
po

rt
 a

m
at

eu
r 

qu
e 

re
pr

es
en

ta
 

un
a 

bo
na

 p
ar

t 
de

 l
a 

re
al

it
at

 e
sp

or
ti

va
 d

el
s 

ca
ta

la
ns

 a
 

l’e
st

ra
ng

er
. C

on
te

 v
a 

op
ta

r 
pe

r 
pr

ac
ti

ca
r 

ru
gb

y 
a 

l’e
qu

ip
 

un
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

la
 U

P
F 

i v
a 

ap
ro

fi
ta

r 
l’e

st
ad

a 
d’

E
ra

sm
us

 
al

 P
aí

s 
de

 G
al

·le
s 

pe
r 

co
nt

in
ua

r 
fe

nt
-h

o 
du

ra
nt

 e
l 

cu
rs

 
20

15
-2

01
6 

a 
la

 u
ni

ve
rs

it
at

 d
e 

Sw
an

se
a.

A
n

g
la

te
rr

a
 -

 S
e

b
a

st
iá

n
 M

o
ra

  
C

ic
li

sm
e

E
l d

e 
V

il
a-

re
al

 (
19

88
) 

és
 u

n 
de

ls
 m

il
lo

rs
 c

i-
cl

is
te

s 
de

l 
m

ón
 a

l 
ve

lò
dr

om
, o

n 
és

 c
am

pi
ó 

de
l m

ón
 i 

ca
m

pi
ó 

d’
E

ur
op

a 
fe

nt
 p

ar
el

la
 a

m
b 

el
 m

en
or

qu
í A

lb
er

t T
or

re
s.

 A
l l

la
rg

 d
e 

l’a
ny

 
ta

m
bé

 e
s 

de
sp

la
ça

 a
 D

er
by

 p
er

 p
ar

ti
ci

pa
r 

de
 le

s 
cu

rs
es

 d
e 

ca
rr

et
er

a 
am

b 
el

 T
ea

m
 R

a-
le

ig
h

, o
n 

ta
m

bé
 c

or
re

 l’
ol

ot
í A

dr
ià

 M
or

en
o.

Ir
la

n
d

a
 -

 J
o

rd
i 

M
u

rp
h

y
  

R
u

g
b

y
É

s 
un

 c
as

 s
in

gu
la

r.
 F

il
l d

e 
pa

re
s 

ir
la

nd
es

os
, 

va
 n

éi
xe

r 
i c

ré
ix

er
 a

 B
ar

ce
lo

na
 (1

99
1)

 a
ba

ns
 

d’
an

ar
 a

 v
iu

re
 c

ap
 a

l s
eu

 p
aí

s 
d’

or
ig

en
. A

ll
à 

s’
ha

 c
on

ve
rt

it
 e

n 
un

 d
el

s 
m

il
lo

rs
 j

ug
ad

or
s 

de
 r

ug
by

 d
el

 p
aí

s 
i h

a 
pa

rt
ic

ip
at

 a
m

b 
la

 s
ev

a 
se

le
cc

ió
 e

n 
le

s 
ci

te
s 

m
és

 i
m

po
rt

an
ts

 d
el

 
m

ón
 e

n 
el

s 
da

rr
er

s 
an

ys
.

I 
fi

ns
 a

ls
 8

0 
es

po
rt

it
es

 d
el

 n
os

tr
e 

pa
ís

 r
e-

pa
rt

it
s 

pe
r 

la
 r

es
ta

 d
’E

ur
op

a 
i e

l m
ón

...

w
w

w
.f

o
sb

u
ry

.c
a
t

L
le

g
e

ix
 l

’a
rt

ic
le

 c
o

m
p

le
t 

i 
a

lt
re

s 
h

is
tò

ri
e

s 
a

 l
a
  

F
O

S
B

U
R

Y
 e

n
 p

a
p

e
r 

#
2

6

2P FOSBURY 1483.indd   3 28/6/17   13:14



Espai
Terapèutic
Maresme

CENTRE DE SALUT MENTAL
I TERÀPIES A MATARÓ

Psiquiatria adults i infanto-juvenil
Psicologia adults i infanto-juvenil
Logopèdia i foniatría
Reeducació i psicopedagogía
Avaluacions clíniques i neuropsicològiques

Tallers, sessions, xerrades:
mindfullness, Educació Emocional, Coach,
sexologia, Creixement i millora personal, etc

www.espaiterapeuticmaresme.com

Cuidem la teva salut mental i alimentem
la teva intel·ligència emocional

93 790 22 14

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
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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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Quan mullar-se és ser solidari
El 8 i 9 de juliol se celebra una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple dins les 
jornades esportives solidàries del 'Mou-te amb cor'

Solidaritat: Redacció

 Nombroses organitzacions i pis-
cines de Catalunya participen en 
el Mulla't per l'esclerosi múltiple, 
una iniciativa que pretén recaptar 
fons per a la investigació i la lluita 
contra aquesta malaltia degenera-
tiva que no té cura. Són quatre els 
centres de Mataró que enguany s'hi 
han adherit organitzant activitats 
diverses entre les 9 h i les 14 h els 
dies 9 i 10 de juliol: l'Eurofi tness 
El Sorrall, el Centre de Natació 
Mataró, el Centre Atlètic Laietania 
i la Piscina Municipal de Mataró. A 
la nostra ciutat, aquesta iniciativa 
esportiva solidària forma part del 
'Mou-te amb cor'.

El dissabte 8 de juliol serà el torn 
de la Piscina Municipal de Mataró, 
situada al costat del Parc Central 
Vell, d'obrir les portes al bany lliure, 
el bateig d'immersió, natació amb 
aletes i altres activitats lúdiques.

Durant el matí del diumenge 9 
de juliol, el Centre Atlètic Laietània 
organitzarà activitats infantils i 
bany lliure pels socis, mentre que 
al CNM es podrà provar de fer sub-
marinisme i aiguagim, entre altres 
activitats. També El Sorrall obrirà 
pel bany lliure.

Vint-i-tres anys de trajectòria
Són més de tretze mil les piscines 
catalanes que enguany participa-
ran en aquesta jornada organitzada 

pel FEM. El Mulla't, organitzat des 
de 1994, ha anat ampliant la seva 
participació al llarg dels anys.

També posen a disposició del 
públic la possibilitat de comprar 
productes amb fi nalitat solidà-
ria. Per un costat, la tovallola del 
Mulla't a 17 euros es pot comprar 
en línia o a les piscines adherides 
al Mulla't. Per altra banda, l'Oli 
del Mulla't està disponible a di-
versos supermercats Bon Preu i 
Caprabo, amb un euro destinat a 
la campanya. 

A més d'aquests productes, tam-
bé hi ha disponible la samarreta del 
Mulla't, la bossa, llibretes i pilotes 
que boten a l'aigua.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Dia: 8 i 9 de juliol.
A benefi ci de: Fundació Esclerosi múltiple
Piscines: UR Laru, CA Laietània, CN Mataró, 
Eurofi tness El Sorrall i Piscina Municipal.

Següent cita Mou-te amb cor:  Cursa 11 de setembre .

La fitxa
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índex d'abandonament escolar 
entre els joves amb trastorn de 
l'espectre autista que no tenen 
les capacitats cognitives afecta-
des. Tot i això, la seva manera de 
funcionar diferent de la d'altres 
alumnes i el desconeixement de 
les seves necessitats per part dels 
centres educatius els porta al fra-
càs escolar.

Amb Educafriends poden ob-
tenir titulacions
Amb el suport psico-educatiu in-
dividualitzat ajuda a obtenir titu-
lacions a distància des de les clas-
ses d'Educafriends mitjançant la 
plataforma de l'Institut Obert de 
Catalunya (IOC). Així doncs, poden 
rebre un seguiment personalitzat 
per treure's el Graduat d'Educació 
Secundària, el Batxillerat, Cicles 
Formatius, Estudis Universitaris 
i cursos de preparació per a les 
PAU i les PAGS.
La Fundació Friends – Fundació 
Privada és una entitat sense ànim 
de lucre creada amb la fi nalitat de 
donar suport als joves amb el tras-
torn de l'Espectre Autista. | L. Mulà

 Educafriends, una cadena de 
centres de suport psico-educatiu 
per a les persones amb Síndrome 
d'Asperger, obrirà un nou centre a 
Mataró. El projecte vol respondre 
a les necessitats educatives espe-
cials de les persones afectades per 
autisme d'alt funcionament amb 
capacitat per a fer estudis ordi-
naris, les quals sovint no troben 
un espai d'adaptació o una ruta 
acadèmica que s'ajusti a les seves 
necessitats. La jornada de portes 
obertes del nou centre tindrà lloc 
l'1 de juliol a les 11 h del matí.

Educafriends ja compta amb 
un centre a Barcelona i un altre 
a Castelldefels. El nou centre de 
Mataró oferirà classes reduïdes de 
8 a 10 alumnes amb horaris fl exi-
bles entre les 9 h i les 14 h. A més 
de la formació, el centre treballa les 
habilitats socials i de convivència 
dels joves i garanteix una comuni-
cació constant entre el centre, la 
família, el psicòleg o professional 
de referència de l'alumne.

Alt índex de fracàs escolar
El projecte neix en detectar un alt 

El nou centre a la ciutat ofereix una alternativa d'estudi 
pels joves amb aquest diagnòstic

Els joves amb Asperger tindran 
un Educafriends a Mataró

 L'enderroc de l'antic edifi ci de 
Pintures Civit donarà pas a una 
nova zona verda amb jocs infantils 
entre la Ronda O'Donnell i el carrer 
de Pompeu Fabra. L'Ajuntament 
ha iniciat les obres d'enderroc de 
l'edifi ci per, posteriorment, om-
plir la planta soterrani deixant el 
solar lliure per a urbanitzar-lo. 
La plaça tindrà 975m² amb pa-
viment de sauló, bancs i jocs in-
fantils. Aquestes obres donen res-
posta a les demandes dels veïns de 
Peramàs-Esmandies, així com a la 
proposta de resolució presentada 
per ERC i aprovada per unanimitat 
en el Ple del setembre del 2016.

Tres mesos per a l'execució 
de les obres
La zona de jocs estarà delimita-
da per un tancament de fusta i 
s'instal·larà un nou enllumenat 
a la plaça. També està prevista la 
instal·lació de papereres i bancs i la 
plantació de cinc arbres lledoners. 
L'empresa Catalana d'Infraestruc-
tures i Serveis Associats S.L. serà 
l'encarregada d'executar l'obra 
en un termini de 3 mesos. | Red.

Serà una plaça amb jocs 
infantils

Una nova zona 
verda a l'antic edifici 
de Pintures Civit

Les classes tornaran a partir de setembre

Imatge de l'enderroc  Cedida 

 Cedida 

Ciutat núm. 1778 del 30 de juny al 6 de juliol de 2017

Tot ciutat asperger + civit.indd   2 28/6/17   18:17



Sin título-3   1 6/9/16   17:11



Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius
El 5 de juliol té variacions d'horari, consulteu la web del cinema

Gru 3: Mi villano favorito  

 12:20  16:30  18:35  20:40  22:45      [Excepte dl, dt, dj.]  17:25  19:30       

 [En català] 12:15  16:20  18:20  20:25  22:30  00:35  01:00

Un don especial  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

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

Wonder Woman 17:00  00:30         [En VOSE]  12:15

La casa de la esperanza  [dj.] 16:00  22:40

Hermanos del viento 12:00  16:00

Baywatch: Los vigilantes de la playa 

 12:00  20:00  22:30  00:55

Señor dame paciencia 16:00  18:15  20:20  22:25  00:50

La momia 12:00  16:00  18:00  20:20  22:40  01:00

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar 

 12:00  16:00  19:10  22:00  00:35

Déjame salir 00:50

El bebé jefazo 12:00

Il Trovatore (òpera) [dj.] 19:30

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

Bajo el sol 18:00  20:15 (3 juliol) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Estiu del 1993  16:30  18:30  20:30  22:30

Gru3: Mi villano favorito  16:30  17:30  18:30  19:30  20:30  22:30

Wonder Woman 16:00  18:00  19:00  20:30  22:00

Hermanos del viento 16:15

Baywatch: Los vigilantes de la playa 20:15  22:30

Señor dame paciencia 18:30  20:40  22:30

Capitán calzoncillos 16:15  18:15

La momia  18:10  20:20  22:30

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar 16:00  21:30

El bebé jefazo  16:00

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

(DARRERE DELS CINEMES)

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

 CINEMES HORARI 1778.indd   2 28/6/17   18:04



Cinema: Redacció

    Les 12 produccions catalanes 
que s'han estrenat aquest 2017 
entre gener i maig han recaptat 
poc més de 9 milions d'euros i han 
congregat 1,42 milions d'especta-
dors, segons dades de l'Acadèmia 
del Cinema Català que tenen a 
Comscore com a font. Unes da-
des molt inferiors a les del passat 
any, en el qual les 18 produccions 
catalanes estrenades van obtenir 
en aquest mateix període de gener 
a maig del 2016 més de 20,5 mili-
ons de recaptació amb 3,3 milions 
d'espectadors. 

El cinema català punxa el 2017

En aquests cinc mesos, les 
pel·lícules més taquilleres, se-
gons dades de Comscore, han 
estat 'Contratiempo' amb una 
recaptació de 3.661.397 euros 
i amb 555.476 espectadors; se-
guit per 'El guardián invisible' 
de Fernando González Molina, 
que encara està en cartellera i fi ns 
aquest maig ha recaptat 3.601.697 
euros amb 583.083 espectadors; 
'Incerta Glòria' d'Agustí Villaronga 
amb 638.088 euros de recapta-
ció i 100.795 espectadors i 'Nieve 
negra', de Martín Hodara amb 
541.194 euros i 85.303 espectadors.

  

Pregunta de la setmana
Quin conegut personatge 
televisiu encarnava David 
Verdaguer?

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

Resposta del núm. 1776
"Antonio Recio, Josep Lopes"

Guanyadors:
· Florencio Francia Cabellos
· Aniol González Alfonso

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

Congrega 1,4 milions d'espectadors i recapta 9 milions

núm. 1778 del 30 de juny al 6 de juliol de 2017

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

(DARRERE DELS CINEMES)

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA
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Cinemes Les estrenes núm. 1778 del 30 de juny al 6 de juliol de 2017

AURORA

L'Aurora no treu les millors notes però 
no és ximple, simplement és una adoles-
cent amb una altra manera d'observar i 
comentar l'entorn. Decideix explorar els 
límits i així descobreix la música com a 
mitjà d'evasió.
Direcció: Emilie Deleuze
Intèrprets: Pauline Acquart,  Philippe 
Duquesne,  Alex Lutz
90min

COLOSSAL

La Glòria torna a la seva ciutat natal després 
de perdre la feina i la parella. Quan les notí-
cies informen que un monstre gegant està 
destruint la ciutat de Seül, s'adona que la seva 
ment connecta amb els fets. Una comèdia 
de ciència-ficció protagonitzada per Anne 
Hataway.
Direcció: Nacho Vigalondo
Intèrprets: Anne Hathaway, Dan Ste-
vens, Jason Sudeikis

VERANO 1993

Una nena de sis anys afronta el primer 
estiu amb una família adoptiva després 
de la mort de la seva mare. Adaptar-se 
a un nou entorn no serà fàcil. Basada en 
fets reals, la pel·lícula aporta bellesa i 
sensibilitat al tema de l'adopció.
Direcció: Carla Simón
Intèrprets: David Verdaguer, Bruna Cusí,  
Laia Artigas
96min

UN DON EXCEPCIONAL

Un drama sobre la història d'un home 
que s'ha de fer càrrec de la seva neboda 
que s'ha quedat òrfena. La lluita per la 
custòdia de la petita agreuja la com-
plexitat de la situació que viuen els dos 
protagonistes. 
Direcció: Marc Webb
Intèrprets: Chris Evans, Jenny Slate,  
Octavia Spencer,
101min

DESPIDO PROCEDENTE

Un directiu d'una empresa de telecomu-
nicacions s'enfronta a la setmana més 
important de la seva vida. Els seus plans, 
però, es veuran afectats per l'aparició 
inesperada d'un personatge excèntric 
que ho convertirà en un infern. 
Direcció: Lucas Figueroa
Intèrprets: Imanol Arias, Darío Grandi-
netti, Hugo Silva
90min

NOCHE CON MI EXSUEGRO

Un pare addicte a la feina decideix 
visitar la seva filla durant un viatge de 
feina. De sobte descobreix que ha desa-
paregut i es veu obligat a buscar-la amb 
l'ajuda de la seva exparella. Una comèdia 
que té lloc durant una nit imprevista. 
Direcció: Gavin Wiesen
Intèrprets: J.K. Simmons,  Emile Hirsch,  
Analeigh Tipton
86min

SI TENIU GANES 
DE SANTES...
A IDEALA també en tenim.
A què espereu a portar-nos la idea per 
estampar les samarretes del vostre grup?
Tel. 93 790 97 73  |  www.ideala.cat - idea@ideala.cat
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Detall del rengle de Puig i Cadafalch

La reforma de la Plaça Gran com a tal no existeix. Hi 
ha idees i propòsits, plans i conceptes de tot tipus 
però mai s'ha arribat a concretar. Aquesta és la pers-
pectiva d'indefinició en la qual cal entendre l'actual 
situació i evolució de la plaça. Les parades del rengle 
de la zona central costaven de rellevar –són de titu-
laritat municipal, amb concessió– fins que s'hi van 
començar a establir bars i restaurants. Actualment 
conviuen en format vespertí de dissabte, fins a sis 
terrasses d'operadors diferents, i això no ha passat 
desapercebut. El mercat minva i la gastronomia creix 
La plaça és un lloc buscat i acollidor. I precisament 
Mataró busca aquest tipus d'elements.

La reforma de la Plaça Gran és una aposta en ferm 
d'aquest govern, que si bé és conscient que és difícil 
que en els dos anys vinents hi hagi moviment en for-
ma d'obres en aquest sector, sí que vol deixar aprovat 
el pla que definirà el futur d'aquest espai. I això ja 
seria molt. Després d'optar el 2007 i el 2011 a dues 
convocatòries de subvencions europees sense èxit 

L 
a Plaça Gran canvia. Segueix allà on 
sempre, amb l'edifici dels antics jutjats 
a llevant i l'edifici del rengle de Josep 
Puig i Cadafalch de columna vertebral, 

essent un reclam de les rutes turístiques, un punt 
de mercat amb botigues sobretot de menjar al 
voltant. Tot és igual que sempre... però a poc a 
poc canvia. I més que ha de canviar. De refor-
mular aquest espai emblemàtic del centre de 
Mataró se n'ha parlat per activa i per passiva i 
amb tots els temps verbals haguts i per haver. 
Però el fet és que canvia, i a poc a poc s'està 
convertint en zona de bars i les terrasses arriben 
a rivalitzar amb les parades de fruita i verdura, 
que són poques però sempre resilients. Hi ha 
dues places dins una única Plaça Gran. I la fitxa 
d'aquest espai és una de les més valuoses per 
a fer jugada en un futur.

Què ha de ser de 
gran la Plaça Gran?REPORTATGE

Text: Redacció

Fotos: Arxiu

La reforma d'aquest espai és la pedra angular del 
futur pla d'impuls del Centre Històric

Tot 4,5,6 reportatge plaça gran.indd   2 28/6/17   19:33



TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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i quan la reforma del Cafè Nou sembla haver permès 
avançar capítols en el replantejament del Centre, la 
Plaça Gran i els seus entorns són "una prioritat ab-
soluta" en mans de Dolors Guillén. La regidora de 
Promoció Econòmica assegura que "la Plaça està 
canviant però no ha modulat els seus usos per la 
qual cosa cal moure fitxa i decidir què ha de ser de 
gran"- I en aquestes, abans que la ciutat se'n vagi de 
vacances, hi haurà novetats al respecte.

Pla d'Impuls del Centre

L'Ajuntament de Mataró vol tenir aprovat, abans que 
acabi aquest any, el Pla d'Impuls del Centre històric. 
Aquest pla serà estratègic per definir tot el nucli 
antic de Mataró i els seus usos, plans i futurs. Serà 
un pla, però, que no sortirà de la factoria munici-
pal. L'Ajuntament convocarà, abans de Santes, un 
concurs d'idees, seguint el model que el consistori 
d'Igualada va convocar per repensar la zona del rec 
de la capital de l'Anoia. Serà un concurs d'idees que 
vol ser multidisciplinari: "Volem que les propostes 
que rebem sobre com ha de ser el futur del centre 
vagi més enllà d'una proposta urbanística, de pe-
dra, volem que hi intervinguin sociòlegs, experts en 
màrqueting i comerç que ens ajudin precisament a 

això, a impulsar el Centre històric en tots els seus 
elements i amb un concepte ampli, des de l'Estació 
fins a tots els seus eixos", explica Guillén.

Serà un mecanisme novedós, el d'aquest concurs 
d'idees que l'Ajuntament espera que serveixi per a 
convocar bufets de prestigi i propostes concretes. Per 
això tindrà una dotació pressupostària per tal que 
les cinc propostes més convincents rebin una com-
pensació econòmica per la seva feina. Abans de final 
d'any, segons el calendari de Promoció Econòmica, 
cinc bufets presentaran les seves propostes pel 
Centre i la zona de la Plaça Gran, amb maquetes i 
s'exposaran públicament les diferents propostes per 
l'impuls del centre històric. I a inicis del 2018 hauria 
de quedar clar quina és la proposta guanyadora. Quin 
és el dibuix del futur del Centre.

Una taula de treball

Qui tindrà un poder decisiu a l'hora d'escollir entre 
les diferents propostes serà una taula de treball es-
tablerta per l'Ajuntament que ja fa mesos que tre-
balla en la convocatòria d'aquest concurs d'idees. 
Allà, des de les associacions veïnals als operadors 
o les associacions comercials hi són representades.

Reportatge
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El Pla d'impuls del Centre Històric té en la Plaça 
Gran un dels seus principals elements, però si al-
guna cosa tenen clar els estrategs que volen fer 
del Centre el nou gran potencial d'atracció turísti-
ca i rendibilitat econòmica de la ciutat, és que no 
es pot treballar –com s'ha fet alguna vegada– per 
peces urbanístiques separades sinó que cal fer-ho 
per eixos o itineraris. I és en aquest aspecte que 
de la Plaça Gran no es pot ni es vol destriar dues 
parts del Centre que li són adjacents: Can Cruzate i 
la Plaça de l'Ajuntament. Respecte del primer, l'illa 
que hi ha entre les dues places, ja el grup municipal 

de CiU  la va situar com a estratègica en campanya 
electoral i també recentment, amb la idea d'ubi-
car-hi un element que va quedar batejat com "un 
Guggenheim". La regidora Dolors Guillén, que remet 
òbviament el disseny de l'element que hi hagi d'anar 
a la redacció del Pla d'Impuls del Centre, enumera 
diferents opcions: "Aquí hi ha idees per a tots els 
gustos, des d'un espai dedicat a la gastronomia a 
un hotel de tipus urbà o un establiment que atre-
gui molta gent, tipus Apple Store". La reforma de 
Can Cruzate no pot anar dissociada, però, anuncia 
la titular de Promoció Econòmica de "repensar la 
Plaça de l'Ajuntament". Guillén es mostra molt 
crítica amb "una plaça que acaba sent un aparca-
ment" i descriu com a objectiu "treure-hi els cotxes 
i convertir-la en una plaça amable on passin coses, 
com passen a Santa Anna". 

Can Cruzate i la Plaça  
de l'Ajuntament,  
les altres peces

"Teníem clar que hi havien de ser i estem fent molt 
bona feina de posada en comú, la idea és que sigui 
un procés participat i això és el que ha de fer que el 
Pla que en resulti sigui el de tots", assegura Guillén. 
Per això albira un final de mandat en què "el futur 
del Centre i la Plaça Gran ja estigui dibuixat". Sense 
obres però amb les idees clares.

I mentrestant?

Aquesta és la pregunta. La Plaça Gran seguirà sent 
fins llavors un espai més mercat i comercial diürn i 

cada cop més gastronòmic en horari de vespre. No 
exempt de friccions entre una activitat i una altra. 
I és que la legislació fixa com obligatori per a totes 
les terrasses disposar de lavabos i això converteix la 
tinença de sanitaris en el cavall de batalla dels ope-
radors, sobretot dels que són al rengle central de la 
Plaça. L'Ajuntament, que té com a propietat tota la 
pastilla de Can Cruzate i té els baixos dels antics jut-
jats concessionats a precari podria estudiar la possi-
bilitat d'introduir lavabos públics en la futura Plaça 
Gran. Guillén assegura que "tenim clar que ens agrada 
aquesta evolució de la plaça cap a un aspecte social 
però volem que respongui a una estratègia". Una 
estratègia a definir aquest any. Caldrà estar atents.
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Epinum, entre les millors Startups
L'empresa ubicada al TecnoCampus de Mataró és l'única de l'Estat que ha estat selec-
cionada en aquesta edició del millor programa d'acceleració

Emprenedors: Redacció 

  Epinum, una empresa amb seu 
a Mataró que ofereix una platafor-
ma d'estudis de mercat en temps 

real gràcies al Big Data i la intel-
ligència artifi cial, serà l'única re-
presentant espanyola en aques-
ta edició del programa METRO 
Accelerator by Techstars. Un total 

de 9 empreses participaran en el 
programa d'entre les més de 400 
sol·licituds que s'hi van presentar 
i rebran 120.000 euros d'inversió, 
formació i assessorament durant 

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Grupo METRO i Techstars són les dues impulsores d'aquesta inicia-
tiva per donar embranzida al sector retail a la recerca d'innovacions 
tecnològiques. D'aquesta manera, permetran a Epinum benefi ci-
ar-se de l'experiència d'aquestes empreses i disposar d'eines per 
innovar. Les 11 empreses que van participar en la primera edició del 
programa l'any 2015 ja han recaptat 53 milions de dòlars en inversió. 

Dues empreses 
impulsores

3 mesos. L'objectiu és clar: acce-
lerar el seu creixement.

Estudis de mercat
Epinum, situada al TecnoCampus 
de Mataró, ha dissenyat una pla-
taforma revolucionària d'estudis 
de mercat a temps real coneguda 
com Epinium Analytics. Utilitza la 

intel·ligència artifi cial i el Big Data 
per canviar la manera de realit-
zar els estudis de mercat. Grupo 
METRO és la matriu empresarial 
de Media Markt, MAKRO i Saturn, 
líder global del sector retail. Per 
altra banda, Techstars és consi-
derada com la millor acceleradora 
del món que ajuda a les empreses 
noves a crear grans negocis.

9

La mataronina és 
una de les 9 startups 
seleccionades
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Emprendre amb tintes d'impressora
'La fábrica del cartucho', un negoci a Cerdanyola impulsat amb el programa 
'Aixequem persianes', aposta per reomplir els cartutxos amb tinta d'impressora

Emprenedors: Laia Mulà 

 Ser emprenedor i impulsar 
un nou negoci des de zero és el 
que va fer el Julián Canalejo fa 

aproximadament dos mesos. Es 
tracta de La Fábrica del Cartucho, 
un negoci que distribueix tinta 
d'impressora tant a particulars 
com a empreses. Canalejo volia 

obrir un negoci propi al barri de 
Cerdanyola i va ser gràcies a l'as-
sessorament i el consell rebut des 
del TecnoCampus de Mataró, que 
es va acabar de decidir per obrir 

AMB EMPENTA
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Amb l'obertura d'aquest negoci, els 
residents al barri de Cerdanyola ja no 

es troben amb la necessitat de desplaçar-se per comprar o recar-
regar la tinta de la seva impressora, així com per comprar material 
d'ofi cina, un altre dels materials a la venda. És per aquest motiu 
que, tot i que només fa dos mesos que està en funcionament, el 
negoci ha estat ben rebut al barri i ja hi ha clientela fi delitzada.  
Així doncs, en Julián considera que La Fábrica del Cartucho cobreix 
una necessitat existent en el barri des de fa temps. Des del seu punt 
de vista, es tracta d'un negoci innovador perquè ofereix 'un servei 
integral tant a particulars com a empreses'

Cobrir una 
necessitat

una nova botiga d'aquesta franqu-
ícia. Va participar en el programa 
'Aixequem persianes', que fomen-
ta l'obertura de nous negocis als 
barris de Mataró. 

De moment ja hi ha 40 establi-
ments a tot Espanya dins d'aques-
ta franquícia, 15 dels quals estan 
situats a Catalunya.

Venda i recàrrega de tinta
La Fábrica del Cartucho ofereix 
tres serveis diferents: la compra de 
cartutxos originals, els de marca 
pròpia i, per últim, el reciclatge 
dels cartutxos ja utilitzats mitjan-
çant la recàrrega d'aquests. Aquest 
últim mètode és el més aconsellat, 
segons en Julián, perquè amb el 
mínim cost el client obté el rendi-
ment més gran. A més, és un mè-
tode ecològic i respectuós amb el 
medi ambient perquè no genera 
pràcticament residus.

La Fábrica del Cartucho vol ser 
el recurs amb tot el material que 
poden necessitar tant els particu-
lars com les empreses.
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El Consorci Sanitari del Maresme vol millorar 
l'atenció al pacient i guanyar prestigi
Aprova un nou pla estratègic per augmentar la capacitat resolutiva, l'atenció comunitària i 
l'activitat docent i de recerca

Salut: Laia Mulà

  El Consorci Sanitari del Maresme 
(CSdM) va presentar el seu Pla 
Estratègic, que té el compromís 
de “preveure, endreçar i prioritzar 
les actuacions dels quatre anys 
que vénen”, va explicar Ramon 
Cunillera, gerent del CSdM. En 
defi nitiva, es tracta de transformar 
el model assistencial a la comarca 
per millorar la seva capacitat re-
solutiva en una societat que enve-
lleix constantment i en la que les 
necessitats evolucionen.

El CSdM és el centre sanitari de 
referència del Maresme Central i 
de tota la comarca en l'àmbit de 
cures intensives i de salut mental. 
El Pla Estratègic també es propo-
sa consolidar aquest rol referent, 
a més de millorar l'experiència 
del pacient i familiars facilitant 
l'accés als serveis sanitaris reque-
rits i mantenint la informació i 
comunicació.

Necessiten més quiròfans
Que l'Hospital de Mataró in-
crementi la seva capacitat qui-
rúrgica és un dels elements que 
Cunillera considera més urgents. 

Tot i necessitar 3 quiròfans més 
dels que ja hi ha actualment, 
Cunillera va afi rmar que de mo-
ment en construiran un amb in-

versió pròpia perquè estigui ope-
ratiu amb rapidesa l'any 2018. És 
un dels primers objectius.

Un hospital universitari
Un altre objectiu és el de reforçar 
la vessant docent i de recerca del 
centre adscrivint l'Hospital a una 
facultat de medicina per esdevenir 
hospital universitari. En concret, 
Ramon Cunillera va afi rmar que 
s'està sospesant la possibilitat de 
tancar un acord amb la UB o la 
UAB. A més dels 500 estudiants 

en pràctiques que el CsdM acull 
anualment, convertir-se en hospi-
tal universitari permetria impartir 
docència en el mateix hospital.
En relació a les línies de recerca, 
que actualment en són quatre, en-
guany en presentaran dues de no-
ves: una sobre càncer colo-rectal, 
i l'altra sobre salut mental.

Les set línies estratègiques 
pels pròxims quatre anys
El nou Pla Estratègic va ser elabo-
rat pel Consell Rector amb la par-
ticipació de 180 professionals del 
Consorci, a més de les aportacions 
d'usuaris. Després de mostrar-lo 
a tots els membres del Consorci, 
han fet públiques les set línies es-
tratègiques: transformar el model 
assistencial, impulsar el treball en 
xarxa i Consolidar D+R+I, a més 
d'obrir el CSdM a l'entorn social 
i millorar l'atenció interna a les 
persones. 
Per últim, el sisè i el setè punt con-
templen la necessitat de millorar 
l'atenció als pacients i els proces-
sos i d'adequar els recursos per 
assolir els objectius defi nits en 
relació a les instal·lacions, espais 
i equipaments.

L'Hospital de Mataró ha aprovat un nou pla estratègic Daniel Ferrer

1

L'Hospital de Mataró 
tindrà un quiròfan nou i 
serà operatiu el 2018, su-
fragat amb inversió del 
Csdm tot i que l'equipa-
ment en necessitaria fins 
a tres més pel volum de 
treball que assumeix
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no molestaria”. 
Va afi rmar que el solar situat 

davant el Consorci està reservat a 
l'espera de veure si el Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya posa en marxa l'habi-
litació d'un nou espai. Tot i això, 
aquesta mesura no forma part del 
nou Pla Estratègic.

20% més d'intervencions que 
en anys anteriors
El gerent del Consorci va destacar 
l'augment en 1.500 intervencions, 
comparat amb anys anteriors, que 
es van realitzar unes 10.000 inter-
vencions anuals.

El dèficit d'inversió
Un altre dels elements recalcats per 
Cunillera va ser la manca d'inver-
sió, un dels problemes més preo-
cupants del sector, que genera que 
un 75% de la maquinària mèdica i 
un 85% dels ordinadors i material 
informàtic estigui obsolet i hagi 
completat, teòricament, la seva 
vida útil. | Redacció

 El nou Pla Estratègic presentat 
pel gerent del Consorci Sanitari 
del Maresme (CSdM), Ramon 
Cunillera, contempla la reorde-
nació de l'espai interior de l'Hos-
pital de Mataró per complir amb 
les necessitats sorgides. Segons va 
explicar, alliberaran 800 metres 
d'espai, on fi ns ara hi havia situat 
l'arxiu, perquè amb la digitalitza-
ció dels expedients mèdics ja no 
és necessari emmagatzemar els 
documents en el mateix edifi ci. 

Els despatxos de consulta, fi ns 
ara situats a la planta 0, canviaran 
d'espai, deixant lliure la planta 
0 per situar-hi el centre de dia i 
l'espai de rehabilitació. La planta 
-1 serà pel bloc quirúrgic i per les 
intervencions dels pacients que no 
requereixin hospitalització.

A més de la reordenació de l'es-
pai, mesura prevista per aplicar 
amb immediatesa, Cunillera va 
informar de la intencionalitat de 
construir un edifi ci annex per am-
pliar la capacitat de l'Hospital de 
Mataró, el qual “donaria oxigen i 

Detecten la necessitat d'ampliar l'espai i preveuen fer-ho 
més endavant en el solar de davant del Consorci

L'Hospital reordenarà l'espai i 
vol construir un edifici annex

 #GenticDay17 proposa un esde-
veniment de sis hores en el qual 
les TIC de tot el territori català po-
dran difondre, aprendre, relacio-
nar-se i en defi nitiva posar-se al 
dia en aquesta importantíssima i 
ineludible realitat que és la trans-
formació digital. #GenticDay17 
comptarà amb un matí de xerrades 
on es compartiran coneixements 
i experiències. 

El TecnoCampus Mataró-
Maresme acollirà aquest esdeve-
niment el dia 6 de juliol de 8.30 
h a 14.30 h, pel qual ja es poden 
realitzar les inscripcions.

Gentic Awards
També es lliuraran els Gentic 
Awards, els reconeixements als 
empresaris, administracions i em-
preses que han assolit amb èxit el 
procés de transformació digital 
dins les seves organitzacions. | Red.

Tindrà lloc el 6 de juliol al 
TecnoCampus

Obertes les 
inscripcions al 
#GenticDay17

L'hospital de Mataró

El GenticDay de l'any passat

6

Seran sis hores de troba-
da del sector de les TIC, 
amb xerrades i tallers pels 
que cal inscriure's

 Cedida 

 Arxiu
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COMPRA VENDA 

LIBR0S 4T. ESO ST. JOSEP (Les 
Franciscanes). En perfecto esta-
do. Forrados. A mitad de precio. 
668.682.340
EMPRESA TEXTIL. LIQUIDACIÓ roba 
nen/nena, estiu. Legging, samarre-
tes, vestits. 659.441.391
COMPRO ANDAMIOS, PUNTALES, 
tableros, etc. 631.565.231 

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

ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139  
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en 
lloguer per cotxe i moto. 60€/mes. 
658.288.863 

TREBALL

SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró.Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos.Alta en la S.S. 
655.226.610
ACADÈMIA DE REFORÇ precisa pe-
dagoga per treballar a les tardes. 
686.245.413

TREBALL

EMPRESA TEXTIL DE señora, en 
Mataró. Necesita diseñado ra Freelance. 
Horario fl exible. 690.620.691 
SE NECESITA comercial para hoste-
lería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Curriculum a: mo-
reno@csmhosteleria.com 
CENTRE DE DIA BUSCA cuiner/a. 
93.790.79.41 
PERRUQUERIA/ESTÈTICA. 
NECESITA ofi ciala o medio ofi ciala 
de peluquería. Urge! Tlf. 615.939.839 
SEÑORA BUSCA TRABAJO domés-
tico. 628.260.712 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza 
horas. 617.987.191
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
ayudante cocina, lavandería, fábri-
ca. 602.196.876 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
ayudante cocina, lavanderia, fábri-
ca. 631.092.598
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639

CLASSES

PROFESSOR-TRADUCTOR DÓNA 
classes particulars d’anglès i fran-
cès. Tots nivells. 676.993.675 
SI TENS PISCINA I vols que el teu 
nen aprengui a nedar aquests estiu. 
Truca’m 616.725.127 Tania 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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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 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
VACIADO DE PISOS gratis. 
634.792.469 WhatsApp
PALETA EXPERIÈNCIA. ECONÒMIC. 
També pintura 653.796.506
RECOJEMOS, VACIAMOS PISOS, lo-
cales. 631.565.231
DETECTORS DE METALLS. Primera 
botiga especialitzada al Maresme, 
Mataró. www.metaldtect.com Alex 
Tel. 637.910.350 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951   
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679 

núm. 1778 del 30 de juny al 6 de juliol de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza Excelentes 
acabados. 629.988.598 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 
LA MEJOR CASA RELAX de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasias. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558 
ERÓTICA 23 AÑOS. 631.286.930 
NOELIA TÁNTRICO. 632.979.011 
MATARO, ESPAÑOLA. AMA de ca-
sa, no profesional. Muy discreta 
603.160.649 
TRAVESTY LATINA GUAPÍSIMA, fe-
menina. 666.861.290 
DONA MASAJISTA EN Calella 
691.972.070 
JAVI 71 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
UNA JAPONESA Y DOS chinas nue-
vas. Masajes todo el cuerpo. 1h.-30€ 
y 1/2h.-20€. 688.159.279 
SARA, PARTICULAR. 631.287.774 
CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 
MASAJE CON TODO el cuerpo. Zona 
Rocafonda. Avda. Perú. 615.719.971 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Econòmics
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 L'Ajuntament de Mataró posarà 
en marxa el pròxim mes de setem-
bre una plataforma electrònica de 
licitació pública amb l'objectiu de 
facilitar i donar més rapidesa a la 
realització dels tràmits en matèria 
de contractació pública i d’apro-
par encara més l’administració 
al ciutadà.  

Les empreses que vulguin par-
ticipar en els processos de contra-
ctació pública a l'Ajuntament de 
Mataró, hauran de presentar les 
seves ofertes a través de la nova seu 
de licitació electrònica, a la qual 
s’hi accedeix a mataro.cat.| Red.

Facilitats per a empreses a 
la web municipal

Nova plataforma 
electrònica de 
licitació pública

L'Ajuntament  Anna Aluart 

Ciutat
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Qüestionen la fiabilitat del sis-
tema 'foto-rojo'
Una sentència judicial dictada re-
centment ha anul·lat una sanció de 
200 euros amb pèrdua de 4 punts 
que l'Ajuntament de Mataró havia 
imposat a un conductor per tras-
passar suposadament un semàfor 
en vermell. El recurs plantejat pels 
advocats d'AEA, qüestiona la fi a-
bilitat del sistema de 'foto-rojo' 
utilitzat per l'Ajuntament des del 
2010 perquè no existeix un control 
metrològic i perquè, segons les 
fotografi es, no es pot discernir el 
color del semàfor. 

A més, defensen que tampoc “es 
capta la matrícula del vehicle”, fets 
pels quals la sentència ha anul·lat 
la sanció. | Redacció.

 Amb la posada en marxa del 
sistema automatitzat de captació 
d'infraccions 'foto-rojo' la pèr-
dua de punts a Mataró s'ha tri-
plicat, segons denuncien els ad-
vocats d'Automobilistas Europeos 
y Asociados (AEA). 

El creixement ha estat exponen-
cial perquè es va passar de més de 
16.000 punts perduts per infrac-
cions durant l'any 2014, a més de 
44.000 punts perduts durant l'any 
següent. Aquestes xifres, compara-
des amb les sancions imposades al 
mateix any a la ciutat de Barcelona, 
situades a la pèrdua de prop de 
21.000 punts, demostren que la 
probabilitat de perdre el carnet a 
Mataró és 25 vegades major que 
a la capital de Catalunya.

La possibilitat de perdre el carnet a Mataró és 25 
vegades major que a Barcelona

Les multes amb detracció de 
punts del carnet s'han triplicat 

 Comissions Obreres (CCOO) ha 
decidit iniciar una campanya de 
suport al treballador que conside-
ren que va ser acomiadat de ma-
nera injusta per Mataró Bus. Sota 
el hashtag #LaraREADMISSIÓ, els 
membres de CCOO donaran suport 
amb una campanya per comba-
tre la postura de l'empresa, que 
consideren que és intransigent i 
predemocràtica.

Els representants de Mataró Bus 
van continuar negant-se a recon-
siderar l'acomiadament durant la 
reunió de mediació convocada per 
l'Ajuntament de Mataró el diven-
dres passat. La reunió va comptar 
també amb els secretaris generals 
de la Unió intercomarcal i de la 
FSC de CCOO al territori, així com 
representants de l'Ajuntament de 
Mataró.

Demanen la reconsideració
Juan Carlos Jerez, regidor de Serveis 
Centrals, va demanar la reconsi-
deració de l'acomiadament del 
responsable de la secció sindical 
de CCOO de Mataró Bus. Per la 
seva banda, els membres de CCOO 
van defensar que el confl icte neix 
de l'estratègia de l'empresa per 
intentar frenar la denúncia de les 
males condicions de treball i ser-
vei rebudes pels treballadors. | Red

CCOO impulsa 
#LaraReadmissió

Suport al treballador 
acomiadat a Mataró 
Bus 

7

Fa set anys que 
l'Ajuntament sanciona 
amb el sistema del qual 
la sentència dubta

4

Una sentència judicial 
ha anul·lat la sanció de 
200 euros i 4 punts a un 
conductor

El punt en què es va sancionar el conductor

Mataró Bus  Arxiu 

Cedida 
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El Cor Ciutat de Mataró, al Festival Grec
Participa de l’espectacle de dansa 'Aire’, dirigit per Miquel G. Font, una reflexió sobre 
què hi ha "entre la mort i el que ve després" 

Espectacles: Redacció - ACN

  El muntatge de dansa 'Aire' de la companyia 
Habemus Corpus i dirigida per Miquel G. Font es pre-
gunta què hi ha "entre la mort i el següent" d'aquesta. 
Aquest és un muntatge que es podrà veure al Mercat 
de les Flors, en el marc del Grec Festival, l'11 i 12 de 
juliol i que comptarà amb l'actuació del Cor Ciutat 
de Mataró.

 Miquel G. Font indica que 'Aire' és una història 
que es basa en fets reals, com tot el que fa Habemus 
Corpus, i que compta amb la dramatúrgia de Marc 
Chornet. L'origen d''Aire' era una pel·lícula i es van 
arribar a dur a terme rodatges. L'espectacle inclou 
fragments d'un rèquiem que ha compost el mateix 
Font amb assessorament musical en la part coral de 
Jordi Lluch, director del Cor Ciutat de Mataró, Cor 
que cantarà en directe al Mercat de les Flors. Són 
vuit ballarins i uns 25 cantants de la Coral. 

Pel que fa a la música es divideix en dues línies, 
la realista, amb música sacra cantada en directe per 
una coral de fins a sis veus i la subconscient, amb 
música electro-acústica.

Espectacle d'auto-referència
Miquel G. Font ha reconegut que és la primera ve-
gada que agafa un fet real seu per fer un espectacle: 
"Vaig estar entre la mort i el següent de la mort". 
'Aire' és "un homenatge al fet que jo estigui aquí 
assegut". El Grec Festival ha apuntat que el projec-

te 'Aire' és el resultat 

de la combinació d'un 
projecte escènic de la 

companyia d'Habemus Corpus amb les condici-
ons ofertes per les dues residències coreogràfiques 
de L'Estruch Fàbrica de creació de les arts en viu i 
el Graner, centre de creació del cos i el moviment, 
juntament amb la coproducció del Grec.

Jordi Lluch

El director del Cor 
Ciutat de Mataró ha 
assessorat musical-
ment Miquel G. Font 
en la part coral del 
rèquiem

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

El Cor Ciutat de 
Mataró forma part 
de l'espectacle al 
Mercat de les Flors
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La Nit de Sant Joan, en imatges

Imatges

Daniel
Ferrer
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L'acte oficial de reobertura a la Capella dels Dolors  Daniel Ferrer 

La joia de la corona reobre al públic 
La Sala de Juntes del Conjunt dels Dolors de la Basílica de Santa Maria podrà ser visitada 
en les dues jornades de portes obertes previstes pel juliol

Patrimoni: Laia Mulà

   La Sala de Juntes de la Basílica 
de Santa Maria és considerada 
com l'element més destacat del 
Conjunt Monumental dels Dolors, 
el màxim exponent del barroc ca-
talà. Es tracta d'una cambra octo-
gonal de petites dimensions cober-
ta de pintures d'Antoni Viladomat, 
que genera un clima de gran dra-
matisme i teatralitat. Durant el mes 
de juliol s'han programat dues 
jornades de portes obertes a dis-
posició del públic i, a més, es po-
drà visitar el conjunt dels Dolors 
durant les visites guiades regulars 
(els dimarts, dijous i dissabtes) o 
amb visites guiades concertades 
amb anterioritat.

La Capella dels Dolors va ser 
rehabilitada i reoberta ara fa 
aproximadament un any gràcies 
al fi nançament a parts iguals del 
Departament de Cultura, l'Ajun-
tament de Mataró i l'Arquebis-
bat de Barcelona. Conserva un 
conjunt pictòric pintat entre els 
anys 1722 i 1737 per Viladomat i 
està catalogada per la Generalitat 

de Catalunya com a Bé Cultural 
d'Interès Nacional. Les obres de 
millora de la Sala de Juntes també 
van estar emmarcades dins la res-
tauració global d'aquest conjunt.

L'acte ofi cial de reobertura de la 
Sala de Juntes de la Congregació 
dels Dolors de la Basílica de Santa 
Maria va comptar amb la presèn-
cia de diverses personalitats im-
plicades: Joaquim Fernández, 
regidor de Cultura de l'Ajunta-
ment, Mossèn Ramon Batlle, 
Àngels Solé, directora del Centre 
de Restauració de Béns Mobles 

La Sala de Juntes del Conjunt dels Dolors Daniel Ferrer

de Catalunya (CRBMC), així com 
Mossèn Segimon, rector de la 
Basílica de Santa Maria i Nicolau 
Guanyabens, responsable del 
Museu Arxiu de Santa Maria.

Reobrir altres espais
Mossèn Segimon va destacar la 
voluntat que “tot tipus de visitants 
puguin veure el conjunt” i Nicolau 
Guanyabens va avançar que tenen 
intenció de rehabilitar i obrir al 
públic altres espais del Conjunt 
com la cripta i els mecanismes 
escenogràfi cs existents. 
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A les 18 h tindrà lloc la plantada 
a la plaça Santa Anna de Mataró. 
Seguidament, a les 18.30 h, enfi -
larà la cercavila cap a la plaça de 
l’Ajuntament on a les 19 h, puntu-
alment, començarà la mostra de 
balls. Un cop fi nalitzada, a les 20 
h, la cercavila de cloenda acaba-
rà de pujar la Riera fi ns al Carrer 
Argentona.

15 sortides anuals
La Colla Gegantera d’Iluro és l’en-
carregada de dur el nom de la ciutat 
a diversos racons del nostre país al 
llarg de l'any i, de tant en tant, fora 
de les nostres fronteres. A més de 
l'Iluro i l'Alarona, la colla també 
compta amb l'Iluret, un capgròs 
que els acompanya. | Laia Mulà.

 El dissabte 1 de juliol tindrà lloc, 
un any més, la Mostra de Balls de 
Gegants de Mataró perquè els ma-
taronins puguin gaudir de balls 
de gegants d'arreu de Catalunya. 
Amb l'Iluro i l'Alarona al capda-
vant, la Colla Gegantera d'Iluro 
acollirà gegants procedents de tot 
Catalunya en aquesta vuitena edi-
ció de la mostra. Les colles con-
vidades que protagonitzaran els 
balls de la jornada gegantera són 
la de Cabrera de Mar, Castellterçol, 
Cubelles, Vila de Gràcia, Calella, 
Figueres i la colla local, els de Sant 
Simó. La jornada, organitzada per 
la Colla Gegantera d'Iluro, compta 
amb la col·laboració de la Direcció 
de Cultura de l'Ajuntament de 
Mataró.

Figures de tot Catalunya visiten Mataró aquest dissabte 
a la Mostra de Balls de Gegants de Mataró

L'Iluro i l'Alarona fan de bons 
amfitrions

 Els fans d'Amy Winehouse te-
nen una cita aquest divendres al 
Clap. No és habitual que la Casa 
de la Música programi grups de 
tribut però és que, segurament, no 
estem davant un exemple més. I 
és que tot el que rodeja o està re-
lacionat amb Winehouse sempre 
té un component especial.

La cantant britànica ens va dei-
xar el 2011. Tenia un gran registre 
vocal descrit com “acústicament 
poderós”, i capaç d'expressar pro-
fundamente les seves emocions i 
que li va servir per a barrejar diver-
sos gèneres com el jazz, el R&B, el 
soul o el reggae, tot això pren vida 
a  Always Amy.

Homenatge a la llegenda
La cantant Núria Martorell emula 
Amy Winehouse amb cançons que 
van marcar l'inici de la seva carrera 
i van forjar el seu estil i personalitat 
fi ns a les cançons més conegudes i 
actuals de l'artista. Always Amy és 
un gran homenatge a una artista 
convertida en llegenda. | Red

La britànica va morir el 
2011

Always Amy: més que 
un tribut a l'enyorada 
Amy Winehouse

8

És la vuitena edició 
d'aquesta trobada, del 
tot consolidada el primer 
cap de setmana de juliol

27

La parella de gegants 
d'Iluro té 27 anys d'his-
tòria i és una de les més 
actives de la ciutat

Una de les edicions passades de la Mostra de Gegants

Always Amy

 Arxiu 

 Cedida 
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Aina Torres: “M'agrada escriure un tipus 
de poesia que sacsegi” 
Parlem amb la poeta, protagonista del segon diumenge de 'Camí de Santes' 

Poesia: Laia Mulà

   La jove poeta, escriptora i pe-
riodista vindrà a presentar alguns 
dels seus poemes inèdits i recita-
rà també composicions de 'Dos 
hiverns i un incendi', el seu pri-
mer poemari en solitari que va 
guanyar el Premi de Poesia Martí 
Dot. Diumenge 2 de juliol a les 21 
h a Can Xammar continuaran el 
'Camí de Santes' amb Aina Torres.

Quin missatge transmet 'Dos 
hiverns i un incendi'?
Aquest llibre té dues parts bas-
tant clares: la primera es diu dos 
hiverns i parla d'un hivern real, de 
la fredor, de les pèrdues, el desa-
mor i les preguntes existencials. 
La segona part, l'incendi, també 
juga amb dos vessants: l'escalfor 
de l'estiu, però també oblida les 
pèrdues de la primera part i des-
tapa l'optimisme i l'esperança. 
Guanyar el premi de poesia Martí 
Dot em va permetre la publicació 
del meu primer poemari en solitari 
i des de llavors l'he anat recitant 
a diversos espais.

El dia 2 de juliol també re-
citaràs poemes inèdits. Tens 
intenció de publicar-los?
Tinc un altre poemari acabat que 
recull aquests poemes i que espe-
ro poder publicar aviat. La ma-
jor part del recital per 'Camí de 
Santes' estarà compost pels po-
emes d'aquest nou llibre.

Quins temes tracta?
Parla sobre el fet de crear i escriure 
poesia. Moltes vegades escrivim 
des de la foscor i el caos, des de 
la necessitat de trobar resposta a 
les preguntes existencials a la re-
cerca de la claror. Tot i que sovint 
en lloc de donar respostes ho en-
fosquim més. De totes maneres, 
el fet d'haver fet el poema dóna 
un toc de claror.

Quin paper juga la poesia a 
la teva vida?
N'escric per necessitat des de molt 
petita, per buscar una explica-
ció als dubtes i per projectar-me 
més enllà de mi mateixa. Intentar 
trobar la paraula per reordenar 

La poeta Aina Torres Cedida

aquest caos i trobar una resposta 
a què faig aquí i què sóc: els grans 
interrogants de la vida. Lluny de 
trobar resposta, sovint ho enfos-
queixes encara més però el fet de 
pensar-hi ja t'allibera. En defi ni-
tiva, m'agrada escriure un tipus 
de poesia que sacsegi, que crei 
imatges potents.

És poesia també per a per-
sones que no solen llegir-ne?
A l'escola ens han ensenyat que la 
poesia l'hem d'entendre, però jo 
crec que és un error. Quan veiem 
un quadre o sentim una cançó en 
un altre idioma, ens deixem por-
tar per la sensació i l'impacte que 
ens transmet sense comprendre-
la. Hi ha diverses maneres d'en-
tendre la poesia: el sentit que li 
donem nosaltres quan la llegim 
i, per altra banda, el que li volia 
donar el poeta. Per últim, es pot 
gaudir només de l'impacte estè-
tic del poema, sense haver-lo de 
comprendre. Per aquest motiu, 
qualsevol pot interpretar i sentir 
escoltant poesia.
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Et van els pensaments tan ràpida-

ment, que tens la impressió que s'es-

capen idees importants. Compte amb 

córrer massa, mira on poses els peus. 

Pots rebre una trucada sorpresa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

El cos t'agrairà estar en contacte 

amb l'aigua. Necessites trencar amb 

la rutina, aprofita per anar al balne-

ari o a la platja. Moltes emocions no 

expressades que volen sortir.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

El silenci segueix sent el teu millor 

aliat en aquests temps. Des de fa poc 

ja en tens prou de restar quiet, ara 

vols passar a l'acció, tot i l'oposició 

que puguis trobar.

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

Pretendentes o pretendents no et 

manquen. Aprofita per ser selectiu/

va, ja que si corres massa, sentiràs 

que t'has traït. Bon moment també 

per difondre qualsevol activitat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Aquests dies et pots trobar una mica 

atrafegat, fent papers o havent de dur 

a terme mil gestions en poc temps i 

això t'estressa. Cerca la millor manera 

de desconnectar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Vols posar ordre i no saps per on co-

mençar. Si no comences, tot seguirà 

com fins ara. Si arrossegues una re-

lació malaltissa, amb una exparella, 

pot ser hora de posar límits.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

La formació pot ocupar un espai im-

portant a la teva vida, però et pots 

dividir entre el que et convé i el que 

sents vocacionalment. Un viatge a 

l'horitzó t'il·lusiona força.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Possiblement una exparella i tu, us 

podeu veure enfrontats per qüestions 

materials. Valora si és necessari man-

tenir tensant la corda o si és millor 

deixar-ho córrer.

Bessons (21/5 al 21/6)

Si et sents més pesat, revisa la 

teva alimentació i els hàbits diaris. 

Especialment si has guanyat pes en 

els darrers mesos. Possibles despeses 

extraordinàries en desplaçaments.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Abans de llençar una queixa, o una 

crítica severa, serà bo fer autocrítica. 

Mira si pots fer les coses d'una altra 

manera. T'ajudarà a comprendre al-

tres punts de vista.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si fins ara estaves ben tranquil, et 

pots sentir una mica ansiós respecte 

al futur. Saps que tard o d'hora hauràs 

de donar un altre pas i tems perdre 

seguretat econòmica.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si tens parella, pot haver arribat el 

moment d'assolir una altra etapa, més 

segura, a la vostra relació. Ambdós 

cerqueu estabilitat i podeu projectar 

el futur que desitgeu.

www.facebook.com/dhannaastro

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

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 PICALLETRES Capítol 10
16:00 D IADA  CASTELLERA 
 Festa major Sant Cugat
20:30 PANTALLA OBERTA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DOSOS AMUNT
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 DE TEE A GRENN
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 ÚLTIMA SESSIÓ
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PICALLETRES Capítol 11
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

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 GAUDEIX LA FESTA
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 PICALLETRES Capítol 9
16:00 LA FÀBRICA
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 CARNET ESPORTIU
 Entrevista Santi Carreras
20:30 FTELÓ DE FONS
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 COCURS INTERNACIONAL  
 DE FOCS DE TARRAGONA
23:00 CICLE JAJAJAZZ
0:30 TELÓ DE FONS
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 GRANOLLERS CUP

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 DE TEE A GRENN
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 L’ENTREVISTA
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TELÓ DE FONS
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
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
2:30 GAUDEIX LA FESTA

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 TELÓ DE FONS
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 TELÓ DE FONS
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PICALLETRES Capítol 12
21:30 L’ENTREVISTA
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
2:30 L’ENTREVISTA

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 GAUDEIX LA FESTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 PICALLETRES Capítol 12
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 12
19:30 CREURE AVUI
20:00 GAUDEIX LA FESTA
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 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:45 CAMINANT x CATALUNYA
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 TELÓ DE FONS
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TELÓ DE FONS
16:30 PICALLETRES Capítol 11
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 11
19:30 TELÓ DE FONS
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TELÓ DE FONS
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
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
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 L’ENTREVISTA
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Hi haurà un sol jutjat especialitzat a la província Cedida

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

99.000€

OCASIÓN POR CALIDAD Y PRECIO
Ref. 12711 JTO. ROCABLANCA: Atención. Piso en exclusiva. 
1er piso en edifi cio esquinero. 85m2, amplio recibidor. 3 habit 
(2 dobles) Salón rectangular con balcón 9m2 exterior. Cocina 
lacada refor. con galería. Baño completo refor. Suelos de gres. 
Ventanas de aluminio. Puertas de roble!!

T

EXCEPCIONAL VIVIENDA

529.000€ 

Ref. 12728 LLAVANERES: Espectacular vivienda unifami-
liar a 3 vientos, máxima tranquilidad, 5 min. centro. 350m2  
3 plantas  PL. INF.: Porche cubierto, salón diáfano, jardín y 
piscina. Bodega, 1 dorm. matrim. suitte para invitados + 1 
dorm. anexo. Garaje. Salón  48 m2, terraza nivel solarium. 
Gran cocina offi ce. Cuarto de aguas. Gran vestíbulo. PL. 
SUP:  dormitorios. 2 baños, gran terraza/solarium. En total 
6 dormitorios y 4 baños. Su estado es realmente bueno.

110.000€

REVALORIZABLE Y CON DEMANDA
Ref. 12733 MOLINS: 1r piso exterior y bien orientado para 
actualizar. Junto servicios y colegios. 85m2, 4 habit. (actual, 
3) Salón comedor 22m2, balcón. Cocina buenas medidas. 
Baño completo. Vivienda con buenas posibilidades.

T

     La decisió del Consell General 
del Poder Judicial (CGPJ) davant 
les demandes per clàusules sòl 
va ser la d'establir un Jutjat 
de Primera instància a cada 

L'existència d'un únic jutjat provincial especialitzat 
obligarà als ciutadans del Maresme a anar a Barcelona

província especialitzat en el tema 
per tal que tractés aquest tema a 
tot el seu territori. En el cas del 
Maresme, els ciutadans hauran 
de desplaçar-se a la Ciutat de la 

Risc de col·lapse als Jutjats per 
les demandes de clàusules sòl

Justícia de Barcelona. Aquesta 
mesura posa en risc de col·lapse 
als jutjats en qüestió a causa de la 
situació de caos generada. A més, 
és probable que es produeixi un 
alentiment de les gestions reque-
rides per l'excés de demandes al 
territori.

Amb el reial decret de gener s'ha-
via de solucionar per via extrajudi-
cial molts dels confl ictes plantejats, 
gran part de les reclamacions no 
han estat ateses.

Més lluny dels ciutadans
Segons els membres de la Càmera 
de la Propietat Urbana de Mataró i 
el Maresme, aquesta mesura tam-
bé centralitza la justícia en un sol 
espai i l'allunya dels ciutadans. En 
defi nitiva, consideren que difi culta 
d'accés universal dels ciutadans a 
aquest dret. | Red

CiutatCiutat núm. 1778 del 30 de juny al 6 de juliol de 2017
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Adreça web del banner invertit:

www.lamic.net

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

XOCOLATERIA

• 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:
JAVIER LÓPEZ VERDUGO

concursos

Un gos escapat obliga a tallar la C-60
L'animal va ser rescatat sa i estalvi dins el Túnel de Parpers la tarda del dia de Sant 
Joan després de tota una hora d'afectacions

Successos: Redacció - ACN

   Un gos de grans dimensions va 
provocar dissabte al vespre pro-
blemes de circulació a la carre-
tera C-60, a l'altura d'Argentona. 
Segons van informar fonts dels 
Mossos d'Esquadra, poc abans de 

dos quarts de set de la tarda es van 
començar a rebre trucades de tes-
timonis que deien que hi havia un 
gos que corria per la carretera en 
sentit sud. Encara es desconeixen 
les causes per les quals l'animal es 
trobava allà.

Va poder ser rescatat sa i estalvi a 

l'interior del Túnel de Parpers a un 
quart de vuit del vespre, moment 
en el qual es va restablir el trànsit. 
La fuga del gos, que no va causar 
cap incident, sí que va provocar 
retencions de dos quilòmetres, 
direcció Mataró, entre els punts 
quilomètrics 8 i 10.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1778.indd   2 27/6/17   19:15



OPORTUNIDAD POR PRECIO

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE

    

Ref. 2615: Zona Cerdanyola: Apartamento 
semi-nuevo con acabados de 1ª calidad. 
Soleado y exterior, calle peatonal y tran-
quila. Comunidad reducida. Terraza de 
40m2 a nivel, Parking incluido.  97.000€

CON TERRAZA A NIVEL

Ref 2616: Zona Salesianos: Piso de 1/2 altura 
con ascensor y reformado. 3 hab. (2 dbles), 
cocina ind, galería, amplio salón comedor 
con balcón/terracita, baño. Oportunidad 
por precio y zona.. 116.000€

JTO. AVENIDA PRINCIPAL

Ref. 2620: Zona Havana: Junto Pza. Fivaller, 
reformada y con patio a nivel, 2 hab., sa-
lón comedor con salida a patio, 1 baño, 
puertas cerezo, suelo gres. Comunidad 
reducida y zona privilegiada. 154.000€

PLANTA BAJA CON PATIO

Ref. 2618: Zona Havana: Casa para 
reformar con muchas posibilidades. 
Actualmente local para negocio y 2 vi-
viendas independientes.  Excelente opor-
tunidad por características.   200.000€

2 VIVIENDAS + LOCAL

Ref. 2604: Zona Eixample: Vivienda refor. 
acabados calidad, 4 hab. (2 dobles), co-
cina indep., galería, 2 baños, salón-come-
dor, balcón/terracita. Edifi cio con ascen-
sor e imagen impecable.   208.000€

REFORMADO Y 100% EXTERIOR

Ref. 2619: Zona Pza. Sta. Anna: En edificio 
de reciente construcción, con ascensor y 
patio a nivel de 60m2. 2 hab, cocina indep., 
1 baño, salón comedor con salida a terra-
za. Comunidad reducida. 250.000€

EN EL CORAZÓN DE MATARÓ

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

1P IMMO NOVA.indd   1 28/6/17   10:21



  El Ple Municipal de l'Ajunta-
ment d'Argentona va aprovar amb 
els vots favorables dels grups del 
govern i el PP i el vot en contra de 
Tots per Argentona, la modifi cació 
puntual del pla urbanístic per a 
la reordenació de Can Doro i Cal 
Guardià, un tràmit  que permetrà 
convertir aquest àmbit en zona 
d'equipaments per tal d'ubicar-hi 
la futura biblioteca municipal.

L'espai que actualment s'utilitza com a aparcament ja és 
zona d'equipaments per acollir la biblioteca

La reordenació contempla una 
peça principal on s'hi ubicarà el 
nou edifi ci municipal, que comp-
taria amb la biblioteca, el nou arxiu 
i els estudis de Ràdio Argentona. 

Aparcament subterrani
Hi hauria també una pastilla de 
superfície reservada per a una 
plaça pública i, si tècnicament és 
viable, s'abordaria la construcció 

Aprovada la reordenació 
urbanística de Can Doro

La zona de Can Doro es transformarà Cedida 

Argentona

d'una zona d'aparcament sub-
terrani. L'alcalde Eudald Calvo 
va informar que pròximament es 
convocarà un concurs d'idees per 
tal de comptar amb un avantpro-
jecte, que tingui en compte la pre-
servació d'elements com la font 
de Sant Domingo i les mines, que 
posi en valor aquest patrimoni, i 
també la convivència amb l'àm-
bit d'afectació de la casa Puig i 
Cadafalch.

Calvo va repetir que es tracta 
d'un projecte a mig-llarg termini, 
que l'obra podria situar-se per so-
bre dels sis milions d'euros i que 
es compta amb l'acompanyament 
de la Diputació de Barcelona, or-
ganisme que subvenciona la re-
dacció del projecte.

Crítiques de l'oposició
Des de Tots per Argentona, el prin-
cipal partit de l'oposició, es van 
plantejar algunes consideracions 
en relació a l'informe de sosteni-
bilitat econòmica, que arribava 
tard i van qüestionar la viabilitat 
del projecte per l'elevat cost que 
suposa. | Red

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

Siguis on siguis i sempre que vulguis, pots estar connectat a 
l’actualitat de la teva ciutat entrant a totmataro.cat  
o des la xarxa social  
que prefereixis!

www.totmataro.cat

núm. 1778 del 30 de juny al 6 de juliol de 2017

Tot Argentona 1778.indd   4 28/6/17   17:04



OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Renfe (Ref. 231705) 110 m2 Pis de 4 ha-
bitacions, 3 dobles i 2 banys al cos-

tat de l’estació de tren. Pis totalment re-
format. Balcó de 10m2. 

195.000€ 

PERAMÀS. (REF.: 224627)
Planta baixa de 110 m2 amb pati,

5 hab, 2banys, cuina offi ce
i saló menjador.
99.990€ 

ELS MOLINS. Àtic dúplex en fi nca de 
recent construcció. 123 m2, saló-menja-
dor amb cuina americana, 3 dormitoris, 

vestidor, 2 banys complets i terrassa amb 
bones vistes.

212.000€

CERDANYOLA (Ref.:  231478).
Planta baixa de 65m2, 3 habitacions 
dobles, menjador, cuina, bany i pati. 

Totalment exterior! 
69.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Cooperativa (Ref. 231881) 120m2.
Espectacular Planta baixa en 

fi nca semi-nova. Consta 
de 2 hab. i 2 banys amb dues

terrasses de 25 y 20 m2. 
266.000€ 

CENTRE (REF.: 2392144) Pis de 
86m2, ascensor, consta de 3 hab i 

despatx,bany,cuina offi ce, galería. Actua-
litzat, espectacular vistes.

169.990€. 

CAMÍ DE LA SERRA. Pis de 100m2 
tot exterior, 3 hab (de origen 4), gran 

menjador, balcó, cuina ind, safareig i 2 
banys complets (1 suite). Calefacció i aire 

condicionat. Pk inclós.
208.000€

CERDANYOLA (Ref.: 231193).
Pis de 69m², 3 habitacions, menjador, 

cuina i bany. Exterior!
Gran oportunitat!

59.000 €

T

E

T

T

T

T T

T
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Tot a punt per tornar a veure sortir el sol
Canet de Mar acull una vegada més el festival Canet Rock amb una programació extensa i 
grups de diverses generacions i estils

Música: Laia Mulà

 Des que es va recuperar l'any 
2014, el CanetRock s'ha anat esta-
blint com el festival de l'estiu per 
excel·lència a la comarca. Amb una 
programació musical extensa, el 
CanetRock ofereix dotze hores de 
concerts fi ns a veure sortir el sol. 

Enguany el festival tindrà lloc 
el dissabte 1 de juliol al seu espai 
tradicional, situat a Canet de Mar, i 
oferirà músics del panorama català 
com per exemple, Txarango, Zoo, 
la Iaia o Sopa de Cabra.

També comptarà amb Miquel 
del Roig, el peculiar músic que 
amb només una guitarra mun-
ta una gran festa, i amb Jarabe 
de Palo, una formació amb vint 
anys de trajectòria que recupe-
rarà els seus grans èxits. A més, 
aquest any també hi participarà 
Raska, un grup format per joves 
del Maresme i el Baix Montseny 
que obriran el CanetRock amb el 
seu ska festiu a les 18h.

La recuperació després de 
trenta-sis anys
Aquest dissabte 1 de juliol tin-
drà lloc la vuitena edició del 
CanetRock, tenint en compte que 
les quatre primeres van celebrar-se 

entre 1975 i 1978. Va ser trenta-
sis anys més tard quan el festival 
rocker, inspirat en els grans festi-
vals internacionals, va reprendre 
l'activitat amb èxit.

Durant les primeres edicions 
dels anys 70, els diversos grups i 
artistes del CanetRock eren de tò-
nica transgressora i ho mostraven 
en el contingut de les seves lletres, 
cantant en català i manifestant-se 
contra el govern i l'església. El fes-
tival va veure passar pels seus es-
cenaris grups com la Companyia 
Elèctrica Dharma, Toti Soler, Sisa 
o Blondie.

El festival originàriament rocker 
ha vist passar pels seus escenaris, 
en les darreres edicions, formaci-
ons catalanes com Manel, Els Pets, 
Jaume Sisa, Blaumut, la Pegatina, 

Oques Grasses, Aspencat, La Raíz, 
Ítaca Band i molts altres músics 
d'èxit.

El Canet Rock tornarà a ser la gran cita de la música festiva en català Arxiu

Txarango serà el grup encarregat de veure sortir el sol Cedida

18.00 h – Raska
18.40 h – Hora de joglar
19.20 h – La iaia
20.15 h – Gossos
21.20 h – J M Mainat
21.45 h – Jarabe de Palo
23.00 h – Els amics de les arts
23.50 h – Miquel del Roig
00.00 h – Sopa de cabra
01.15 h – Zoo
02.05 h – Miquel del Roig
02.20 h – Itaca Band
03.30 h – Buhos
04.10 h – Doctor Prats
05.00 h – Txarango

Els horaris

CulturaMaresme núm. 1778 del 30 de juny al 6 de juliol de 2017
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 Una nova diada se suma a la bona 
ratxa que porta la colla castellera 
de Mataró: la Diada de Sant Joan a 
Vilassar de Mar. Allà els Capgrossos 
van descarregar dos castells ja con-
solidats aquesta temporada, la tor-
re de 8 amb folre i el 3 de 9 amb 
folre, i van sumar un nou castell 
de la gamma alta de 8 que fi ns ara 
encara no havien provat a plaça 
durant el 2017: el 5 de 8.

Tot i els dos peus que van des-
muntar els Capgrossos de Mataró, 
l'intent defi nitiu de 5 de 8 va ser 
descarregat amb èxit davant un 
públic sempre animat, implicat 

  La Fundació CEO del Maresme 
i l'Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta han signat un conveni 
per a la recollida selectiva d'oli 
vegetal domèstic dels residents al 
municipi. Ja s'han instal·lat quatre 

Els Capgrossos van descarregar també la torre de 8 amb 
folre i el 3 de 9 amb folre davant un públic molt implicat

amb la diada i amb ganes de col-
laborar a les pinyes.

Les camises verdes, dels caste-
llers de Caldes de Montbui, van 
descarregar la torre de 6, el 3 de 
6 i el 4 de 6.

Premià, següent parada
Els Capgrossos tenen aquest di-
vendres al Palau la darrera diada 
de juny però ja pensen en el mes 
de juliol que culminaran per Les 
Santes. Abans, però, el dia 9 seran 
a Premià de Mar en una altra plaça 
propícia pels blaus, que hi voldran 
repetir bon paper. | Laia Mulà

Vilassar de Mar veu el primer 5 
de 8 de la temporada

El CEO recollirà l'oli vegetal 
domèstic a Sant Iscle

 Al Maresme, els hotels han arren-
cat la temporada alta d'estiu amb 
una ocupació del 93% per a prin-
cipis de juliol, i amb expectatives 
d'arribar al 98% de cara a l'agost. 
El president del Gremi d'Hostale-
ria, Jordi Noguera, assenyala que 
la calor de les darreres setmanes 
han animat les reserves d'última 
hora de cara als primers dies del 
juliol, de manera que tot apunta 
que el segon trimestre de l'any es 
tancarà amb una ocupació mit-
jana del 90%.

Segons el president del Gremi, 
l'estiu del 2016 va ser "sorprenent" 
per l'elevat volum de reserves, i, 
davant les previsions d'aquest 
any, augura que es repetirà l'èxit. 
"Podrem dir que portarem dos 
exercicis amb una important re-
cuperació al sector hoteler del 
Maresme", destaca Jordi Noguera, 
que apunta que majoritàriament 
les estades als hotels de la comarca 
són d'entre quatre i sis nits.

En relació al perfi l dels turistes i 
visitants que trien el Maresme, hi 
predominen les famílies catalanes 
i de la resta de l'estat espanyol. 
Amb tot, els hotelers han constatat 
una recuperació "important" del 
mercat rus, que ha anat a l'alça els 
darrers dos anys.  | Redacció

S'espera que a l’agost 
s’arribi al 98 per cent 

Més del 90 per cent 
d’ocupació hotelera a 
inicis d'estiu

punts de recollida en el nucli urbà 
per tal que no calgui desplaçar-se a 
la deixalleria per llençar-lo, fet que 
pretén fomentar la conscienciació 
ciutadana sobre la importància de 
reciclar l'oli de cuinar.  | Redacció

El 5 de 8 dels Capgrossos a Vilassar Molts turistes a l'estiu

Treballadors del CEO de la Fundació Maresme

 Capgrossos  D.Ferrer 

Arxiu
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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

       169.000€
REF. 4240. ZONA ROCABLANCA, 
En EXCLUSIVA para nuestros clien-
tes, totalmente reformado con as-
censor, salón comedor con chime-
nea, cocina offi  ce diseño moderno 
y actual, 4 hab. 2 dobles, baño 
completo y aseo, trastero, cale-
facción.  ¡NO DUDE EN VERLO, 
LLÁMENOS!

T

80.000€
REF. 4476 Z. CERDANYOLA NORTE, To-
talmente reformado, alto sin ascensor, te-
rraza 20m2, vistas espectaculares a  mar, 
2 hab. , baño completo con ducha, cocina 
cerezo, a.a. bomba de calor. OPORTUNIDAD. 

T

299.000€
REF. 1415 CENTRO, Gran piso de 130m2 
reformado con terraza de 12m2 y balcón 
exterior, 3 hab. + estudio, cocina office y 
galería, salón 30m2, 2 baños compl., a.a y 
calefacción, ascensor. 2 min. playa y centro.   

T

T

199.000€
REF. 1416 Z. SEMI CENTRO, Piso semi-
nuevo, ascensor en comunidad reduci-
da,  2 hab. 1 doble, baño completo con 
ducha, suelos parquet exter. aluminio, 
cocina independ. haya, calefacción y a.a.

T

179.000€
REF. 5130 CIRERA, Casa  para reformar a 
su gusto, actualmente sótano, planta baja y 
primer piso, con terraza de 40m2. OCASIÓN 
POR ZONA Y PRECIO.

T

118.000€
REF. 4479 Z. CERDANYOLA, Piso alto con 
ascensor muy luminoso, balcón exterior 
con vistas a zona verde, 3 hab. 1 doble,  
2 baños,  cocina formica y galería anexa. 
OCASIÓN PRECIO. 

T

EN EXCLUSIVA 

220.000€
REF. 1409 Z. PARQUE CENTRAL, Gran piso 
reformado con vistas al parque, ascensor, 
4 hab. 2 dobles, 2 baños completos con 
ducha, cocina offi  ce, a.a. y calefacción.

T

DESDE                                      145.000€
REF. 4448 Z. PUIG I CADAFALCH, OBRA NUEVA, 2 dúplex de 2 
hab. mas estudio con terrazas,  y un  planta baja con 2hab. y  
jardín 60m2,. NO DUDE EN VERLOS LLAMENOS!



L'arquitecte, dissenyador i periodista és l’autor del càntir d’Argentona 2017

Quim Larrea,
L'arquitecte del càntir

Laia Mulà

 Apassionat i polifacètic, Quim Larrea ha estat el dis-
senyador del càntir de la Fira del Càntir d’Argentona. 
Partint de la seva formació com a arquitecte, Larrea 
va rebre l'encàrrec de la mà del director del Museu 
del Càntir d'Argentona, Oriol Calvo, de dissenyar 
un càntir que homenatgés Josep Puig i Cadafalch. 
Primer de tot, explica que es va plantejar com un 
arquitecte del segle XXI, amb un context social i 
històric tan diferent, podia fer un homenatge a un 
del segle XIX i inicis del segle XX. Va partir de la base 
que “l’arquitectura és geometria materialitzada” i va 
treballar amb les formes geomètriques universals per 
elaborar un càntir innovador i funcional.

El dissenyador barceloní es va proposar, amb la 
col·laboració de Núria Gual, l’elaboració d’un càntir 
amb usabilitats variades. El resultat, després de sis 
mesos de treball aproximadament, és una peça de 
ceràmica allargada que cap amb facilitat a la nevera 
i que utilitza els colors típics de Puig i Cadafalch, el 
blauet i el blanc. 3.000 exemplars estan a disposició 
dels compradors, que ja poden reservar la peça a 
través de la pàgina web fins a exhaurir-les. 

 Tot i no tenir cap vincle amb el municipi d’Ar-
gentona, Larrea agraeix als membres del Museu del 
Càntir i als de l’Ajuntament d’Argentona per haver-li 
encarregat la realització d'un disseny amb tanta 
tradició a la zona. L’Argillà, la Fira Internacional de 

Ceràmica, se celebrarà del 7 al 9 de juliol en el petit 
municipi maresmenc. 

 A més d’arquitecte, Quim Larrea és dissenyador i 
periodista apassionat. Dirigeix el seu propi despatx, 
Quim Larrea & asociates, que qualifica de “molt 
versàtil” perquè hi combinen feines d’arquitectu-
ra i interiorisme, disseny i assessoria d’empreses. 

La unió: el fet narrat

Des del punt de vista de Larrea, l’arquitectura i el 
disseny s’assemblen en diversos aspectes però 
es diferencien perquè “tracten els materials de 
maneres diferents”, comenta. Per la seva banda, 
el periodisme tracta d’explicar les coses, “és el fet 
narrat”. Tot i ser disciplines força diferents, Larrea 
considera que també existeix el fet narrat en fer 
una cadira o construir un edifici i que aquest és el 
punt en comú entre les tres disciplines que domina 
l'autor del càntir 2017. 

Apunts

Defineix-te: arquitecte responsable, dissenyador 
eficaç i periodista apassionat

una pel·lícula: ‘Bladerunner’ de Ridley Scott.

un llibre: ‘El concierto barroco’ d’Alejo Carpentier

un repte:  mantenir el benestar social

un somni: la pau

Laia Mulà

perfils
www.totmataro.cat/perfil
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Vol vendre
o llogar el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

Truqui ’ns:

42m², 1 habit. doble + despatx, 1 bany complet, cuina oberta, saló menjador, 
bona distribució, aa/cc, tanc. alumini, parquet, ascensor. Tssa de 8m²!  T151147

Cen� e

150.000€

Pis reformat amb molt de gust

A prop Plaça Granollers, 4 habitacions (2 dobles), bany complet, cuina office 
amb galeria, saló amb balcó,  bones vistes carrer, calefacció, ascensor, terres 
de parquet. Carrer tranquil!!  T151227

Peramás

Pis de 109m² en exclusiva

182.260€

Molt bona ubicació, 4 habit 1 bany compl, cuina off 10m², saló menj., llar de foc, 
2 balcons, aa/cc, tanc. alumini, tssa com., traster, pàrquing opc. Molt lluminós 
tot exterior !!  T150753 177.000€

Excel·lent pis tot reformat de 90m²

Molins

3 habit. dobles, gran saló menj. 24 m², balcó, vistes, cuina office, galeria. Bany 
complet + lavabo cortesia. Calef. gas + aire condic. Armaris encastats. Molt 
assolellat, a prop tots els serveis!  T151228

Molins

Gran pis de 116m²

155.000€
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Truqui ’ns:

Tenim l’habitatge
que està buscant

En immillorable zona, envoltada de tots els serveis i les seves comuditats. Te-
rrassa 100m² actualment local més dues vivendes, possibilitat de reformar al 
seu gust.Truqui’ns!!  T250252

Centre

Casa de 384m² a 5 minuts de la Pl. Sta. Anna

340.000€

93 757 83  83

Centre

Espectacular pis de 87m² amb terrassa de 60m² 

250.000€

Costat plaça Sta Anna. Gran menjador 30 m², cuina offi ce de 15m², 
2 habit.,bany complet. Calefacció + splits de aire condic. Millor que 
nou...! T151172

2 habitac (1 suitte), 2 banys complets, cuina office, saló menjador amb pre-
ciosa terrassa. 2 pl. pàrquing i traster a la mateixa finca. Zona comunitària 
amb piscina. Si el que vols és tranquil·litat aquest és el teu pis !! T151242

278.250€

Pis en exclusiva molt lluminós, terrassa de 23m² 

Via E� � a

182.260€

Pis de 123m² , 3 habit (1 suite i 2 individ), 2 banys compl, cuina office, menjador 
de 30m² amb sortida a balcó, plaça de pàrquing inclosa amb opció a 2a plaça. 
1 minut de la platja i del centre!!  T151237

Havava

220.000€

Oportunitat única per ubicació!

Semi nou de 95 m², 3 habit (1 suite) 2 banys complets, gran cuina totalment 
equipada, saló menjador amb terrassa de 30m² a nivell, terres de marbre, AA/
CC, ascensor, terrat comunitari amb vistes a mar, plaça d’aparc. cotxe i moto, 
gran traster, Totalment exterior i molt lluminós!!  T151157

258.000€

En zona residencial pis molt ben comunicat

Vallv� ic
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

350€

T302973 Centre.  Local costat Pl.Cuba, aparadors, calef., maniquis, penjadors.

50m2 1

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

525€

 T110517 Habana. Tercer pis sense ascensor, cuina office. Per entrar a viure.

75m2 13 saló menjador 1

80m2

750€

4 1 saló menjador 1

 T109754 Centre. Pis alt amb ascensor, cuina office, calefacció. Moblat.

1.500€

220m2 4 1 + 1servei saló menjador

 T110506 Centre. Pis senyorial, cuina office, reform. Disponible agost

balcó+terrassa

2.000€

80m2 1

T302974 Centre.  Local a peu carrer,  costat Pl. Sta. Anna, 20m2. magatzem

petit patipark. 2 c.

850€

T109923 Centre. Àtic d’alt standing, cuina indep., aa/cc., ascensor.

75m2 2 (1 suite) 2 saló menjador terrassa 12m21

T301185 Centre. Despatx a primer pis. Molt Econòmic!!

200€

125m2

Truqui’ns!  93 757 83 83
599€

 T110510 Arenys de Munt. Molt lluminós, cuina office, aa/cc., alumini, moblat.

65m2 12 saló menjador 1
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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 - Escorxador
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Rocafonda 

R.18086
R.17548
R.18215
R.18690 
R.18565
R.17748

Pis - Acollidor - 2 habitacions
Pis - 65m2 - 3 habitacions 
Pis - 2 hab. - Reformat
Pis - 2 hab. - Exterior 
Pis - Semi nou - 50m2 - 2 hab.
Pis - 3 hab. - 100m2

55.000 €
66.050 €
83.260 €
87.260 € 

106.000 €
189.500 €

8,73%
7,72%
8,65% 
8,25% 
5,60%
5,16%

203,29€�/mes
244,13�€/mes 
307,75€�/mes
322,53€�/mes 
391,80€�/mes
515,00€�/mes

400€�/mes
425€�/mes
600€�/mes
600€�/mes 
500€�/mes
600€�/mes

269.900€

MATARÓ - Centre R 18760

Gran oportunitat per inversors! Pis de 80 m2 
amb terrassa a nivell + local 100 m2.

Quota: 997,60€/mes

158.000 €

MATARÓ - Prat de la Riba R 18888

Pis de 2 hab, menjador amb pati 16m2 a nivell 
en finca quasi nova. Ideal parelles e inversors!

Quota: 584,00€/mes130.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 18679

Gran pis de 4 hab, menjador amb sortida a balcó 
i ascensor. Finca reduïda en av. principal!

Quota: 480,51€/mes

i ascensor. Finca reduïda en av. principal!

/mes103.000 €

MATARÓ - Cirera R 18565

Pis acollidor 2 hab, modern menjador, cuina 
oberta, calefacció i pati 10 m2. Ideal parelles!!

Quota: 380,71€/mes

264.520 €

MATARÓ - Can Vilardell R 41444

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

Quota: 979,49€/mes 384.905€

MATARÓ - Centre R 18521

Magnífic pis en 1a línia de platja. Molt assole-
llat i amb vistes immillorables. 5 hab. 

Quota: 1.422,68€/mes

/mes

llat i amb vistes immillorables. 5 hab. 

/mes

159.000 €

MATARÓ - Molins R 18726

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

Quota: 587,69€/mes 169.680 €

MATARÓ - Camí Serra R 18491

Pis alt amb ascensor de 75 m2 i 2 hab, aa/cc. 
pàrquing i traster. Ideal parelles!

Quota: 627,17€/mes/mes

pàrquing i traster. Ideal parelles!

/mes

amb terrassa a nivell + local 100 m2.

/mes
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

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