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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments... PR

EU
S 

IV
A 

NO
 IN

CL
ÒS

per només

PORCELLÀNIC
33’3x66’6cm

PR
EU

S 
IV

A 
NO

 IN
CL

ÒS

PORCELLÀNICPORCELLÀNIC
33’3x66’6cm33’3x66’6cm

M
od

. P
om

pe
ya

 b
la

nc
o

M
od

. P
om

pe
ya

 c
ue

ro

M
od

. P
om

pe
ya

 g
ri

s

per nomésper només8,18€/m2

33’3x66’6cm33’3x66’6cm33’3x66’6cm33’3x66’6cm

per nomésper només

NOVETAT!

Any XXXVIII  Del 22 al 28 de juny de 2018  www.totmataro.catNúmero 1826

el

MATARÓ i M
A

R
ES

M
E

S'ENCÉN L'ESTIU  
La Revetlla de Sant Joan marca el punt d'inflexió

del calendari escolar, festiu, social i laboral
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

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

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es
Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

137.950€

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. MATA: De las mejores 
ocasiones. Vivienda 95m2, alto con ascensor, 
buena imagen. 4 dor. Salón comedor. Balcón. 
Gran cocina office. Baño comp + aseo. Suelos 
gres. Carp. aluminio. Arm. empotr. Calefacción. 

T

265.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12900 VIA EUROPA-PARC CENTRAL: 
Vivienda exterior 3 dor. (2 dobl). Salón com. 
soleado. Balcón terracita. Cocina, galería, 2 ba-
ños. Calef. y Aire Acond. Suelos parquet. Ext. 
aluminio. Pl. aparc incluida. 

T

119.000€

PISO ALTO BIEN ORIENTADO
Ref. 12903 CENTRO- ALAMOS - JTO. ALFON-
SO X: Ascensor. Bien distribuido. Salón come-
dor ampliado con 1 habit. Balcón sobre calle 
tranquila. Cocina original. Galería. 2 dorm (antes 
3) Baño. BUENA INVERSIÓN!!

T

155.000€

OPORTUNIDAD!
Ref. 12906 SEMI CENTRE - Z./JUZGADOS: 
Jto entrada Mataró/autopista. Vivienda 86m2 
muy alto, ascensor. Vistas. 3 dor. (antes 4). Sa-
lón comedor. Balcón. Gran cocina office. Galería 
Aire Acond. bomba frío y calor. BUEN PISO.

T

73.500€

OPORTUNIDAD POR CARACT. Y PRECIO!
Ref. 12869 CERDANYOLA: Piso de 1/2 altura 
entrar a vivir. Calle tranquila y poco tránsito. 2 
dor. amplios. Salón comedor luminoso. Cocina 
óptimo estado, galería. Baño con ducha. Suelos 
gres. Vent. aluminio. Carp. madera. barnizada.

T

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12915 ZONA ESPERANZA: Edificio con 
ascensor, piso 85m2, buen estado. Sin refor-
mas recientes. Exterior y luminoso. 4 dor. 2 
dobles. Baño completo. Cocina, galería. Salón 
com., balcón, vistas. Calefacción.

135.000€

212.000€

BUENA OCASIÓN
Ref. 12901 SEMI CENTRO-JTO. C/BIADA: 
Buena ocasión. Impecable, 108 m2 + aparc., 
exterior, 3 dor .amplios. Salón 24m2, balcón 13 
m2 sol. Cocina, galería 10 m2. 2 baños, 1 suitte. 
Suelos parquet. Calefacc y Aire Acondiciona-
do. Parking incl.

T

T

117.260€

CON TERRAZA DE 70M2
Ref. 12916 CIRERA-JTO.MAXIDECOR: 1er 
piso 70m2 + 70 m2 terraza sup por escalera. 
3 habit.. Comedor. Cocina. Patio, soleado. Para 
reformar e incluso ampliar. Muchas posibilida-
des. Producto exclusivo por características.

T

368.000€

INCOMPARABLE
Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Lugar privile-
giado. Máxima tranquilidad. Casa unif. 4 v. 1 plan-
ta. Parc. 760m2. Jardín, solarium, barbacoa, Sa-
lón. Cocina. 4 dor. d. 2 baños. Terraza/solarium.

T
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I RELLOTGES

Fiabilitat amb  

total garantia

Abans de vendre el seu or, visiti’ns,  

SUPEREM QUALSEVOL OFERTA!

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

Sin título-2   1 13/2/18   13:03



Allez Senegal 

L’ENQUESTA

Passes la nit de Sant 
Joan fora de casa?

56,5% Sí
26,6 % No
16,9 % Encara no ho sé.

SEMPRONIANA MARKET

LA PREGUNTA

El govern ha de cessar el 
Cap de Recursos Humans?

CURRÍCULUM INFLAT

APLAUDIT:  Molt bon balanç fa 

l'organització d'aquest mercat, que 

sembla decidit a demostrar que 

a Mataró també sabem fer coses 

ben fetes i modernes.

CASTIGAT: Sigui volgut o no, més o 
menys greu i per acció o omissió, el 
fet que un càrrec públic tergiversi 
la realitat del seu currículum no és 
acceptable avui en dia.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Víctor Gonzàlez Clota

 Que més de 600 periodistes estiguessin esperant a València l’ar-
ribada de la fl ota Aquarius és racisme. Dins les embarcacions, 600 
persones més esperaven des de feia dies el viatge fi ns a un port segur. 
I per quan toqués posar un peu a terra allà hi eren, sis centenars 
de fotògrafs i reporters esperant per trobar una imatge impactant, 
fer quatre preguntes de misèries personals i apuntar algun nom.

Els refugiats, i totes les persones migrades, no són un zoo. Però 
aquesta és la manera en la que els tractem quan arriben aquí. Trobo 
increïble que, després d’haver-te jugat la vida durant mesos, el 
primer que et trobis a Europa sigui a un impertinent preguntant: 
Com et dius? Què tal el viatge? Per què vens? No sé vosaltres, però 
és per agafar la gravadora o el micròfon amb el que t’interroguen 
i quedar-te a gust.

M’agradaria veure com la majoria de periodistes –segur que n’hi 
ha, de fet en conec uns quants, però segueixen sent minoria– van 
més enllà i pregunten: Com esteu? Què necessiteu? En què us po-
dem ajudar? I algú dirà: això no és feina dels periodistes, això és 
feina de les institucions i ONG. Mentida.

El què passa és que sempre ens col·loquem amb la mirada dels re-
ceptors –homes blancs heterosexuals– , en comptes d’aturar-nos 
un moment i veure que ells, a la vegada que són immigrants, també 
són emigrants. Per tant necessiten una empatia i tenen unes de-
mandes lícites en aquest sentit. Però ja se sap, unes llàgrimes, algun 
cas dramàtic i la foto d’un nadó venen més. Els clickbaits manen.

Sovint actuem sense moure la vista de la nostra posició de privile-
gi. Per què sí, som uns privilegiats i uns racistes. I ho demostrem 
constantment. Si no, com s’explica que hi hagi 14 selecciones euro-
pees al Mundial i tan sols 5 africanes, si a Àfrica hi ha quatre països 
més que a Europa? Així que ja sabeu, tothom a animar Senegal.

Davant de tot

Davant de tot 1826.indd   1 20/06/2018   18:35
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MILLOR
QUALITAT

AUTO
SERVEI
24H

LOW
COST

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

Pagament en efectiu i targeta bancària

ESCLATA L’ESTIU
Mataró celebra Sant Joan amb revetlla popular a Can Xammar

PORTADA EL TOT 1584.indd   1 19/06/13   17:10

 Foto antiga Les portades

Les germanes Badia

Com a curiositat, en el mur del 
terrat s'hi poden apreciar tal o 
com recorda la pròpia Badia, els 
estralls de metralla provocats per 
una bomba de la Guerra Civil. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Les quatre protago-
nistes de la fotografi a 
d'aquesta setmana fe-
liçment encara se la 
podrien fer, 70 anys 
després. Són les qua-
tre germanes Badia: la 
Rosa que actualment 
té 91 anys, la Ramona 
que en compta 90, la 
Teresa que n'ha fet 80 
i l'Emma, la petitona 
de la instantània, que 
ara en té 75. En aquesta 
fotografi a totes quatre 
se situen plegades al 
terrat de la casa fami-
liar, al Carrer Milans. 
La germana petita, que 
és qui l'aporta, expli-
ca que precisament 
aquest era l'element 
diferencial de casa seva res-
pecte les altres del carrer. Era 
la única casa que tenia terrat, 
que és l'escenari d'aquesta foto. 

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

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

Foto antiga 1826.indd   1 20/06/2018   17:54



HOSPITAL DE MATARÓ
Carretera Cirera 230 planta -1, lletra H
08304 Mataró
Tel. 937575596

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

Tractaments 
complexos amb 

sedació
i anestèsia

general
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El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes arriba 
aquest 2018 a la seva desena participació. Ja fa una 
dècada que des del Tot Mataró s'obre la porta a que 
tothom, absolutament tothom, pugui fer una propos-
ta sobre la imatge de la Festa Major de Mataró. A 
partir d'aquesta setmana ja es poden entregar tan-
tes propostes com es vulguin i el termini expirarà el 
pròxim 10 de juliol. 

El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes és emi-
nentment popular i no hi ha limitació de cap tipus, 
ni de tècnica, ni d'edat, ni de nombre de cartells per 
concursar. Només es tracta de seguir les bases del 
certamen i de deixar-se endur per la imaginació. El 
vot popular serà el que determinarà quin és el Cartell 
Alternatiu de Santes 2018. 

Òbviament, guanyar té premi. Els participants op-
ten a tres premis: el primer un iPad gentilesa del 
Tot Mataró i SimóMac, el segon un lot de productes 
de pintura d'Abacus i el tercer un menú a Bocca 
Restaurant. Atreveix-te a fer el teu cartell!

Es busca
cartell
Alternatiu!

Tot Mataró i SimóMac, el segon un lot de productes 
de pintura d'Abacus i el tercer un menú a Bocca 

Alternatiu!
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Es busca
cartell
Alternatiu! Les bases del Concurs

-El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes 
és una iniciativa del Tot Mataró i Maresme. La 
participació és oberta i comporta l’acceptació 
d’aquestes bases.

- El Concurs consta de tres premis. El guanyador 
de la votació popular, que guanyarà un iPad Mini 
gentilesa de SimóMac, el segon més votat que 
guanyarà un lot de productes de dibuix gentilesa 
d’Abacus i el premi del jurat que guanyarà un 
menú per a dues persones a Bocca Restaurant.

- Es poden presentar tants cartells com es vulgui 
enviant-los a concurs@totmataro.cat abans de 
les 24h del 15 de juliol de 2018. - S’hi haurà de 
fer constar de forma clara el NOM de l’artista 
i el TÍTOL de l’obra. L’organització notifi carà 
la correcta recepció del cartell i es reserva el 
dret de fer modifi cacions en el títol si ho con-
sidera pertinent.

- Els treballs han de ser originals i incloure la 
llegenda 'Les Santes. Festa Major de Mataró'. 
Del 25 al 29 de juliol del 2018.

 
Tota la informació a:

totmataro.cat/cartellsantes  

- La tècnica és lliure, els treballs han de ser 

originals i s’han de lliurar a mida DIN A3 di-

gitalitzat (preferiblement en format PDF).

- El participant cedeix al Tot Mataró i Maresme 

els drets d’utilització i reproducció dels treballs. 

- El guanyador i la resta de premiats es publi-

caran a l'interior de la revista especial del Tot 

amb motiu de la Festa Major de Les  Santes.

- El jurat del certamen farà una selecció de 

cartells fi nalistes, que passaran a votació 

presencial i a través de la web i de Facebook.

- La identitat dels guanyadors es donarà a co-

nèixer per comunicació telefònica el 10 de juliol.

- El jurat del certamen l’integren l’editora del 

Tot Mataró Mari Carme Rodríguez, el gerent 

de SimóMac Simó Roig i el responsable de 

fotografi a del Tot Mataró Daniel Ferrer.

-El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes 
és una iniciativa del Tot Mataró i Maresme. La 
participació és oberta i comporta l’acceptació 
d’aquestes bases.

- El Concurs consta de tres premis. El guanyador 

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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9 anys de cartells populars
La varietat d'estils marca tant les diferents propostes de cada any com els guanyadors 
que queden en el palmarès del Concurs

Santes: Redacció

  De Cartell de Santes n'hi ha un, però de pos-
sibilitats moltes més. Aquesta és la realitat que 
vol posar de manifest des de la seva creació el 
Concurs que organitza el Tot i que vol ser un es-
tímul pel cartellisme alternatiu i popular. Cada 
any són més i més diverses les propostes que es 
reben i que retraten o conceptualitzen la Festa 
Major de Les Santes de manera original i genuïna.

En aquest sentit n'hi ha prou amb veure les di-
ferències entre les nou propostes que han guanyat 
el certamen i que confi guren la col·lecció compar-
tida, escollida per votació dels mataronins i ma-
taronines, del Cartell Alternatiu dels darrers nou 
anys. Nou propostes diferents, d'estils diferents, 
que mostren que realment darrere de cada artista 
santero hi pot haver un cartell diferent i autèntic. 
Com serà el d'aquest 2018?

2009. CARLOS VILLARÍN 2010. XAVIER ESTEVE 2011. LARA SÀNCHEZ

El palmarès, any a any

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

CARRER DEL PARC 48, MATARÓ
T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

MARCA A ESCOLLIR:

MARCA A ESCOLLIR:

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.

AIRE CONDICIONAT INVERTER
OFERTA!

Instal·lació inclosa
25KW

1.365€
CALDERA DE CONDENSACIÓ

OFERTA!
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2012. RAFAEL PORRO 2013. JAVI ÀVILA 2014. JOAN MARTÍ

2015. ANNA SOLÀ 2016. MÍRIAM MARTÍNEZ 2017. P4 ANTONIO MACHADO
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*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

CARRER DEL PARC 48, MATARÓ
T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

MARCA A ESCOLLIR:

MARCA A ESCOLLIR:

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.

AIRE CONDICIONAT INVERTER
OFERTA!

Instal·lació inclosa
25KW

1.365€
CALDERA DE CONDENSACIÓ

OFERTA!
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Consum mixt: 3,8 - 5,8 l/ 100 km. Emissions de CO2: 99 - 134 g/km. 
Consum homologat d’acord amb la normativa europea.

*PVP recomanat a la Península i les Balears. Inclou Preu Franc Fàbrica,, transport, Nissan Assistance, 
descompte promocional, IVA i IEDMT, que en el mercat espanyol és possible que no sigui aplicable a la 
seva comunitat autònoma. En cas que els impostos aplicats sofreixin variacions fins al moment de la 
compra, el preu s’acomodarà a l’aplicació dels nous tipus impositius vigents. Oferta vàlida per a particulars 
i autònoms que adquireixin un Nou Nissan Qashqai Visia 1.2 DIG-T 115 CV (85 kW) manual, que lliurin un 
vehicle usat a nom del comprador i ho financin per mitjà de Magic Plan 3D de RCI Banque, SA, sucursal 
a Espanya. Permanència mínima: 24 mesos. En queden excloses flotes i empreses. Oferta no compatible 
amb altres campanyes i vàlida fins al 30/06/2018. Per a més informació, consulti https://www.nissan.es/

NOU NISSAN 
QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER
DES DE 17.900 €*

MARESMÓVIL
Avda. del Maresme, 75 - 08302 Mataró
Barcelona
Tel. 937 412 200

NMS17509 MARESMOVIL DP QQ 300x228+3 CAT.indd   1 06/06/18   11:12
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Després de mesos esperant-lo, per fi l'estiu ja és aquí i 
amb ell les vacances, el bon temps i el relax! 

L'hora de la veritat

ESPECIAL VIU L'ESTIU 1826.indd   2 20/06/2018   17:20



 Diu aquella cèlebre màxima atribuïda al gran John 
Lennon que la vida és allò que passa mentre fas 
plans. La podríem versionar en clau d'estació de 
l'any per acabar anant a parar que l'any o el curs és 
aquell temps que passa mentre totes plegades fem 
plans... per a l'estiu. I, de cop, aquest arriba. Des de 
tots els punts de vista: els estudiants han enllestit el 

curs, Sant Joan ens obre la porta festiva als mesos 
de més calor, s'endevinen Les Santes a només un 
mes i comencen setmanes de vacances, jornades 
intensives i més gent al carrer. De cop els plans es-
devenen ordre del dia i "l'hora de la veritat" arriba 
per fer real tot allò que vam dir que ja faríem a l'es-
tiu. A viure'l, s'ha dit!
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MATRÍCULA
GRATUÏTA

C/ iluro, 39 Mataró

minervamataro@gmail.com
93 798 22 33

Les nostres  botigues a MATARÓ: Sant Josep, 11  ·  93 515 73 37   |   Nou, 39  ·  93 790 35 22   |   La Riera, 36  ·  93 790 33 72

i gaudeix
B the travel brand és la teva agència de viatges a Mataró.
Vine a una de les nostres botigues i consulta’ns les promocions 
especials per als lectors de TOT MATARÓ I MARESME.

B the travel brand és la teva agència de viatges a Mataró.

Tenim vocació viatgera. Ens reinventem per al viatger.
Treballem per a tots els per�ls i viatges. No venem bitllets sinó experiències.

#ViatjarcomençaambB

Els nostres viatges d’estiu Els nostres viatges exclusius

ANDORRA Esp. famílies . des de 230€
TUNÍSIA ............................... des de 510€
CREUERS ............................ des de 600€
EUROPA .............................. des de 600€
CARIB ..................................... des de 850€

ANDORRA Esp. famílies . des de 230€
CREUERS ............................ des de 500€
TUNÍSIA ............................... des de 510€
EUROPA .............................. des de 600€
CARIB ..................................... des de 800€

Viatge a VIETNAM
Tardor 2018.
Amb acompanyant de 
B the travel brand 
des de Mataró.

Consulti dates exactes, més itineraris i condicions de les nostres ofertes.
Promoció vàlida �ns al 30 de juny.

B
A
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0
5 

M
/M

Tria el millor preu 
i aconsegueix

de descompte en les 
pròximes vacances.300€

 Per a la majoria de persones, l’estiu és sinònim 
d’agafar les maletes i marxar de viatge. Segons les 
dades d'Eurostat prop d'un 60 per cent de la pobla-
ció viatja en temps de vacances laborals, als que cal 
sumar les estades en segones residències. D'aquests, 

El 82 per cent de la població concentra els seus viatges 
d'oci als mesos d'estiu

Si en tens, vacances 
i, si pots, viatja!

un 82 per cent concentra les seves sortides al temps 
d'estiu, tot i que és temporada alta. Segurament la 
infl uència de les vacances escolars juguen a favor 
d'aquesta estadística. Prop d'un 40 per cent de la 
població, però, no viatja perquè no pot.

Viu l'estiu
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Els nostres viatges d’estiu Els nostres viatges exclusius

ANDORRA Esp. famílies . des de 230€
TUNÍSIA ............................... des de 510€
CREUERS ............................ des de 600€
EUROPA .............................. des de 600€
CARIB ..................................... des de 850€

ANDORRA Esp. famílies . des de 230€
CREUERS ............................ des de 500€
TUNÍSIA ............................... des de 510€
EUROPA .............................. des de 600€
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Viatge a VIETNAM
Tardor 2018.
Amb acompanyant de 
B the travel brand 
des de Mataró.

Consulti dates exactes, més itineraris i condicions de les nostres ofertes.
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Tria el millor preu 
i aconsegueix

de descompte en les 
pròximes vacances.300€

 B The Travel Band és la teva 
agència de viatges a Mataró. 
Tenim vocació viatgera i ens 
reinventem per al viatger. 
Treballem per a tots els per-
fi ls i viatges: no venem bitllets 
sinó experiències.

Si vols unes vacances inoblida-
bles, B. B al Carib, B amb la teva 
parella, amb amics, amb la famí-
lia, però B a un bon hotel. B amb 
ganes de bussejar, de nedar. B 
i capbussa't. Mira B on vulguis 
però B. B a qualsevol de les nos-
tres botigues i B amb ganes de 
fer-ho tot. Tu B i gaudeiX per-
què #ViatjarcomençaambB 

B The Travel Band
Agència de viatges

B The Travel Band no ven bitllets, B The Travel Band no ven bitllets, 
sinó experiències

L'agència de viatges que
et fa viatjar amb B

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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 Amb l'arribada de l'estiu l'ús de les ulleres de sol 
s'incrementa per augmentar el confort visual. A més, 
si evites gestos com el d'aclucar els ulls per prote-
gir-te del sol, evitaràs arrugues a la zona del contorn 
dels ulls, com si gradues bé les lents i no forces els 
ulls per enfocar, si ets miop. Qualsevol gest repetitiu 
acaba passant factura al teu rostre, així que t'oferim 
alguns consells de protecció dels ulls que segur que 
t'interessaran...

Però a més de per facilitar la visió, les ulleres de sol 
tenen la missió d'evitar que les radiacions solars no-
cives penetrin fi ns a l'interior de l'ull i pot provocar 
problemes visuals més o menys seriosos. Tot i que 
els ulls posseeixen un mecanisme de defensa natural, 
moltes vegades les condicions atmosfèriques són tan 
extremes (platja, mar, neu) que resulta insufi cient i 
necessiten una ajuda en forma d'ulleres de sol per 
protegir-se. Avui dia és molt fàcil fer-se amb unes 
bones ulleres de sol. Pots comprar ulleres online a 

Com han de ser unes bones ulleres de sol 
per a la correcta protecció dels nostres ulls

Les ulleres de sol,
imprescindibles

webs de confi ança, que t'ofereixin totes les garanties.

Com han de ser unes bones ulleres de sol

Més enllà de models, mides i muntures la importància 
d'unes ulleres de sol està en les lents solars. No cal 
gastar un dineral en elles, perquè avui en dia l'oferta 
és molt àmplia i pots comprar ulleres de sol barates 
amb totes les garanties, només cal saber on. Les de 
mala qualitat, que pots trobar en el top manta, no-
més redueixen la intensitat de la llum mitjançant el 
to fosc de les ulleres, de manera que els ulls estan 
exposats a un gran perill: la pupil·la actua com un 
diafragma que redueix o augmenta el seu diàmetre 
segons la intensitat lumínica.  Si l'"enganyem" amb 
unes ulleres de sol que no fi ltrin les radiacions so-
lars nocives es dilatarà deixant l'ull més desprote-
git del normal. Per aquest motiu, és indispensable 
que les ulleres de sol continguin fi ltres contra les 
radiacions solars.
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 El xiulet característic de molts productes de pi-
rotècnia és una ciència poc coneguda i de precisió. 
Perquè es realitzi aquest fenomen, es necessiten 
diverses capes de sal orgànica combinada amb per-
clorat de potassi. Aquest crema més lentament, per 
la qual cosa fa que s'alliberi un gas de forma més 
continguda. Així, es produeix l'alliberament d'un gas 
per un petit conducte, com una vàlvula d'olla exprés.

La pirotècnia és només una reacció química

Un artefacte de pirotècnia es compon, principalment, 
de tres elements: un oxidant, un combustible i una 
mescla química. L'oxidant (foc) trenca els enllaços 
moleculars del combustible (pólvora), alliberant molta 
energia de cop i fragmentant la mescla química (el 
component que li dona calor). Aquesta alliberació 
d'energia és el que s'anomena col·loquialment com 

Els secrets de la pirotècnica, al descobert de la mà de El 
Polvorí

Com 'xiulen' els petards 
i focs artificials?

explosió, ja que es produeix de manera instantània 
i genera soroll en fer vibrar les partícules de l'aire.

Els italians els hi van donar el color

Tothom sap que els xinesos van inventar els focs 
artifi cials i la pólvora, però van ser els italians qui, 
el 1830, els hi van donar color. Fa dos telediaris si 
veiem tota la història de la pirotècnia. El secret es-
tava a afegir certs elements metàl·lics a la pólvora, 
com el clorur de bari pel verd o el clorur de calci pel 
taronja. Un dels colors més complexos d'adquirir era 
el blau, ja que requeria certa composició de coure a 
una temperatura determinada. Si es quedava 'fred' no 
apareixia el color, i si s'escalfava massa, es cremava 

Pirotècnia El Polvorí 
Carrer d'Altafulla, 34- 671 93 97 72

Com 'xiulen' els petards 

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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Un aliat
o un enemic 
segons el 
consum
Nutrició: Redacció - AMIC

 Hi ha persones que necessiten 
prendre-se’n un al matí, altres que 
se’l prenen després de cada àpat. 
Sol, tallat, amb llet, americà, amb 
gel, descafeïnat... El cafè, però, 
ha estat considerat durant mol-
tes dècades com una beguda de 
mala fama per ser un estimulant 
associat a la pujada de la pres-
sió arterial. Tot i això, són molt 
nombrosos els estudis que s’han 
realitzat al voltant del cafè per 
comprovar realment si es trac-
ta d’una beguda perillosa per la 
nostra salut o si, per contra, el 
seu consum ens aporta diversitat 
de benefi cis.

Entre els benefi cis del cafè, es 
troba que és un estimulant del sis-
tema nerviós central i que resulta 
una beguda molt diürètica. A més, 
el seu alt contingut en metionina 
fa que sigui benefi ciós el seu con-
sum en casos d’infecció d’orina. El 
cafè també afavoreix la digestió i, 
gràcies a la tiamina, té propietats 
analgèsiques. D’altra banda, pot 
ajudar a mantenir el rendiment 
físic dels esportistes, protegeix 
el fetge i manté el control de la 
glucèmia.  

El cafè

Una tassa de cafè aporta un 27% 

de proteïnes, un 71% de carbohi-

drats i un 2% de grasses. 

A més, aporta calci, fòsfor, 

magnesi i, sobretot, potassi al 

nostre organisme. A tot això, cal 

sumar-li l’alt contingut de 

vitamina B i les poques calories 

que conté.

taulataulaA taulataulataulataula
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Celíacs i celíaques, pareu l'orella! Aquesta  aplicació per-
met consultar de forma gratuïta a través dels telèfons 
mòbils si els productes del supermercat contenen gluten. 
Òbviament està dirigida a les persones celíaques i evitar 
que aquestes persones hagin de realitzar una minuciosa 
lectura de l'etiquetatge de tots els aliments que adquireixen. 

Encara que les associacions solen oferir als seus membres 
informació en paper sobre la llista de productes aptes 
per al consum, aquesta App subvencionada pel Ministeri 
va ser la primera que va indexar tots els productes a fi  i 
efecte d'actualitzar a temps real i segons mercat les in-
toleràncies respecte el gluten dels diversos productes.

L'App

GLUTEN FREE LIST

A L'ESTIU

PrunesPrunesPrunes
Tenint en compte que 
la fruita d’estiu sol ser 
més refrescant i té un 
contingut d’aigua més 

elevat, cal aprofi tar 
aquesta disponibilitat 
de recursos que tenim. 

Una d’aquestes delicio-
ses fruites de tempora-
da són les prunes que, 

tot i que les podem
 trobar de diferents 

colors i varietats, 
aportaran sempre 

una sèrie de benefi cis 
i propietats al nostre 

organisme.

Per a qui no és 
recomanable?

Per contra, el cafè no és reco-
manable per a persones amb 
hipertensió, ja que és un ali-
ment que augmenta la pressió 
arterial, ni per a persones amb 
insufi ciència renal, degut al 
seu poder diürètic. 

Un consum excessiu de cafè pot 
provocar ansietat i nervis, així com 
reduir el moviment de les Trompes 
de Fal·lopi, cosa que infl ueix en la 
producció d’òvuls. Estudis recents 
apunten que un consum superi-
or a quatre tasses diàries de cafè 
podria tenir relació amb l’elevació 
del risc cardiovascular. A tot això, 
cal sumar-li el fet de que el cafè 
pot crear addicció.

Els perjudicis 
depenen d'un 
consum excessiu

La clau, la quantitat
Així doncs, podem veure que 
la majoria de perjudicis del 
cafè es vinculen amb un con-
sum excessiu. El cafè en si no 
és una beguda insana, sinó 
que dependrà sempre de la 
quantitat que se’n begui.
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claudia.llopis

guanya
el premi de
la burguesa

"Dinar de dimarts"

uncafeconlaura_blog

guanya
el premi de
seis sentidos

"Siempre es un placer desayunar en la 
Bakery"

sr_enric

guanya
el premi de
tubau xarcuters

"Fideuada popular de fi nal 
de curs"

lagatafi sgona

guanya
el premi de
tao beach

"Postres que enamoran, orangetart 
con merengue"

orgiaculinaria

guanya
el premi de
taller de pizzes

"Torta de Santiago casolana amb macarons 
sense glúten"

CONCURS #totataula

Opta a menús a:Aquesta setmana 6 premis més!

el Concurs dels igers gastronòmics 
segueix batent rècords. Participar-hi 

és molt fàcil: només cal  penjar fotos dels 
teus plats a Instagram i etiquetar-les amb 
#totataula 

*És imprescindible seguir l'instagram del 
@totmataro per optar als premis

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014AA taula
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Ingredients

• 4 cullerades de llavors de xia

• 1 got de beguda d’ametlles

• Fruita seca al gust (avellanes, nous, ametlles)

• Fruites vermelles (nabius, gerds)

• Cacau cru en pols

• Xarop d’atzavara o mel

Elaboració

1. Tria un recipient ample i alt per abocar dins la 

beguda d’ametlles amb les llavors de xia

i barreja-ho bé.

2. Afegeix el cacau i el xarop d’atzavara

i torna a remenar.

3. Les llavors de xia han de deixar-se en remull 

durant 4 hores com a mínim (o tota la nit, si pot 

ser) perquè s’activin i absorbeixin el líquid,

i quedi així una textura tipus gelatina.

4. Per servir-ho posa al fons d’un bol una capa de 

púding, decora-la amb fruites vermelles i tira-

hi per sobre fruita seca que hauràs esmicolat 

prèviament amb les mans.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

PÚDING DE XIA I CACAU AMB 
FRUITES VERMELLES

Una recepta perfecta per preparar amb nens, ja 
que poden fer-la pràcticament sols. La clau són 
les llavors de xia, que com que estan en remull 
absorbeixen una gran quantitat de líquid i allibe-
ren el mucílag, una substància gelatinosa gràcies 
a la qual aconseguim una textura de púding, sen-
se necessitat de cocció ni d’afegir-hi farina ni ous. 
El resultat són unes postres delicioses amb gust 
xocolata i textura cruixent gràcies a la fruita seca.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

9

Bacallà a la Pil Pil Paella marinera

 LA RECOManaCIÓ DE:  LA RECOManaCIÓ DE:

Méndez Núñez, 39. Mataró |  935 18 446 26 
www.stroombier.com

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

Bacallà d'alta qua-
litat i per sobre 
el seu propi greix 
emulsionat.A 
Stroombier, l'au-
tèntica cuina bas-
ca pel nostre xef 
en Patxi.

Aquest és un dels 
plats dels que 
gaudireu al nos-
tre menú de mig-
dia de 13 euros 
tot inclòs. 

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

24 

de juny

12 h Carrer Sant Joan 
(Mataró)
 19 h pati de Les Esmandies 
Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)

LA BANDA,
DOBLET PER SANT JOAN

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Un mar de ojos'
Divendres 22 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural & Rock Bar (c. Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa
Espectacle de poesia i cançó.

Nits d’Emocions: 'Pasantes'
Dissabte 23 juny / 23h / Sorli 
Emocions (Vilassar de Dalt) / 
Reserva taula: 937.537.184.
Revetlla de Sant Joan amb concert 
de versions i menú especial (59€).

Tiago Rubens y Danilo Marinho
Diumenge 24 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert de música brasilera i llatina.

Primavera per la Pau
Dissabte 30 juny / 20.30h / 
Església de Santa Anna (Mataró)
La primera anirà a càrrec del grup 
XAMBA (Duet format per Sidru Caro 
i Rafèu Sichel-Bazin), de música 
tradicional. La segona part anira 
a càrrec de Primavera per la Pau. 
Concert de fi  de curs solidari, en 
benefi ci de Pro-Activa Open Arms.

Concert de Sant Zenon 2018
Dissabte 30 juny / 22h / Església 
de Santa Maria (Arenys de Mar) / 
Entrada: 12€.
Concert del Cor l'Aixa acompa-
nyats per l'Orquestra Terrassa 
48 presenta un programa com-
promès amb els compositors ca-
talans d'aquest segle, que han 
anomenat 'VIUEN!'.

TEATRE I DANSA // 

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, Mataró).
Dijous 21 i divendres 22: 20h, 
"West Side Story" del grup de 
Teatre Musical.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 22 juny / 17.30h:  El 
conte de la rotllana 'Sant Joan', 
narració de dos divertits contes. 
Dimecres 27 juny / 17.30h: Art Time: 
'Summertime'. Conte i taller d'acti-
vitats plàstiques.
Dijous 28 juny / 17.30h: Els dijous 
a la biblio: 'Oliver i Patch', de Claire 
Freedman amb il·lustracions de 
Kate Hindley.

Guia cultural

L'Agrupació Musical del 
Maresme fa hores extres 

en clau local aquest diumenge. I 
és que els de la camisa vermella 
no volen faltar a les dues grans 
revetlles de la ciutat i en qüestió 
de poques hores doblaran pre-
sència i faran les delícies del pú-
blic primer al Carrer de Sant 
Joan i després a Peramàs. 
Per allò d'acompanyar les 
notes, al primer carrer el 
concert serà en format ver-
mut i a Les Esmandies hi hau-
rà xindriada de fi nal de festa 
al tancar el recital.

Agenda 1826.indd   2 20/06/2018   20:53



www.totmataro.cat/agenda

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)
Dissabte 23 juny / 11h: 'Benvingudes 
familiars', visites adreçades a famí-
lies amb nens/es. 
Dimarts 26 juny / 18h: L'hora del 
conte 'Els targonites i altres con-
tes', sessió de contes a càrrec d'As-
sumpta Mercader, amb contes plens 
d'èssers estranys, llunes i estels. 

Buc de contes
Dimecres 27 juny / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Gegantosaure' 
de Jonny Duddle. Explicaran aquest 
i altres contes.

XERRADES I LLIBRES /

'El dia que va morir David 
Bowie'
Dimecres 27 juny / 19.30 h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre amb l'autor, 
Sebastià Portell.

Tertúlia literària
Dimecres 27 juny / 19h / Biblioteca 
Municipal d'Argentona (c. Gran, 
3-5. Argentona)
'Elegía para un americano' de Siri 
Hustvedt és el llibre proposat per 
la tertúlia d'aquest mes.

'Manuel Blanch i la Missa de 
Les Santes'
Dimecres 27 juny / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència i col·loqui a càrrec 
de Joan Vives, musicòleg, locutor 
i redactor de Catalunya Música.

'Atenció al dol per suicïdi'
Dijous 28 juny / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Tertúlia conduïda per Amparo 
Menéndez, psicòloga de la Fundació 
Hospital, amb Enric Laborda 
i Montse Bautista (presidenta 
Associació Mans Amigues). 

INFANTIL /

'Quan falta un mes per Les 
Santes!'
Dimecres 27 juny / 18h / Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de 
la Riba, 110. Mataró)
Contes de Festa Major, Cia. Petita 
Companyia. Presentació de llibres 
de L’Associació  Cultural …i 15!

MÚSICA /

'Elements'
Divendres 22 juny / 21h / Teatre 
dels Seràfi cs (c. Josep Baralt, 
s/n. Arenys de Mar) / Preu: 5€. 
2x1 joves 15-25 anys. 
Concert de música vocal a capella 
a càrrec del Conjunt VOX·ART, el 
cor jove del Maresme.
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JORNADES /

'Navegant cap a l'arc de Sant 
Martí'
Dissabte 23 juny / De 10 a 14h / 
Escola de Vela (Port de Mataró) 
/ +Info: 969.57.93.59. Gratuït.
Jornada LGTBI. Conferències, es-
pectacles, informació i navegació 
lliure en pàdel surf, caiac i vela. 

Diumenge 24: 12h, concert-ver-
mut de l'Agrupació Musical del 
Maresme. 18.30h, espectacle in-
fantil 'Pessigolles' de Jaume Barri. 
19.30h, Xocolatada. 20h, Missa a 
Santa Maria. Traca de fi  de festa. 

Festes del Barri Peramàs 
Esmandies 2018
Del 15 al 24 de Juny.
Divendres 22: 18h pl. Catalunya, 
tarda de jocs i Escacs per a tothom. 
22h Les Esmandies, concerts a la 
fresca de Zoom Musiqueta i Sirap. 
Dissabte 23: 12h pl. Occitània, 
ballada de Sardanes. 16h Les 
Esmandies, lectura de contes per 
adults. 19h a l'Ajuntament, reco-
llida de la Flama del Canigó. 23h 
Ronda O'Donnell, Gran Revetlla de 
Sant Joan amb la Banda Paranoia. 
Diumenge 24: 19h Les Esmandies, 
Concert de Banda a càrrec de 
l'Agrupació Musical del Maresme. 
Tot seguit, xindriada popular. 

Festa del barri del Pi
Del 22 al 24 juny / Vilassar de Dalt
Divendres 22: 18h, contes me-
nuts. 19h, Actuació Aula de Teatre. 
19.30h, Zumba de l'Aula de Dansa. 
20h, Concurs de Migas Moje, i tast 
(4€). 23h, Ball amb el conjunt Orgue 
de Gats. Dissabte 23: 11h, Festa de 
l'escuma. Activitats infantils i xo-
colatada. 19h, Actuació de l'acadè-
mia de ball l'Alternativa. 21h, Sopar 
de Sant Joan (8€). 23h, Ball de 
Revetlla amb el conjunt Sharazan.
Diumenge 24: 11h, Cercavila de 
Gegants. 14h, Arrossada Popular.

Festa Major de Sant Joan
15 al 26 de juny / Vilassar de Mar
Divendres 22: 16.30h, Visita a La 
Bressoleta i la Casa Pairal, a càrrec 
dels Mansuets de Foc de l’AVAL. 18h 
Pl. del Comú de les Noies, Festa 
hawaiana. 19.15h Platja de l’espigó 
de Garbí, Arribada del Sant Ramon 
i desembarcament del Pigat i la 
Lucía i els representants de cada 
sector. 19.30h, Cercavila per anar 
al pregó i la hissada de banderes 
de La Rierada. 20h Pl. de l’Ajun-
tament, Actuació de la Turrunats 
Band de l’Aula de Música. 20.15h 
Pl. de l’Ajuntament, Pregó. Gran 
petardada, actuació de la Sant Pau 
Rhum Band i exhibició de les colles 
de l’AVAL. 21.30h Aparcament del 
Patronat Parroquial, Sopar d’entre-
pans i concert de Miquel del Roig, 
En Quarantena, Tremenda Jauría i 
PD Hochi. 22.30 h Correfoc de Festa 
Major. 23.45h Escola Pérez Sala,  
Concert de Festa Major, a càrrec 
dels Amics de les Arts. 
Dissabte 23:  11h Pl. Tarradellas, 
Xeringada i escuma. D'11 a 14 i de 17 
a 21h C. Sant Joan i Anselm Clavé, 
Fira d’americans. 11.30h, cercavila 
musical. 11.30h Espigó de Garbí, 
Arribada de barques i subhasta de 
peix. 13h Pl Ajuntament, Concert-
vermut. 15.45h Pl. de l’Ajuntament, 
Concentració Flama del Canigó. 
16.45h Partides simultànies d’es-
cacs. 19.30h Pl. de l’Església, Audició 
i balls, dels Sons de Vilassar de Mar. 
20h Pl. de l’Església, Celebració 
Festa dels Països Catalans i cer-
cavila per encendre la foguera de 

RUTES I VISITES //

La casa Coll i Regàs, com a 
mostra de les arts modernistes
Dies 22, 28 i 29 juny / 18h / Dijous 
12h i divendres 18h / Casa Coll i 
Regàs. Fundació Iluro (c. Argentona, 
55. Mataró) / Preu: 6€. +65 i atu-
rats: 5€. -14 gratuïta.
Visita guiada per acostar-se a les 
arts aplicades a l'arquitectura de 
la casa Coll i Regàs.

La casa Coll i Regàs, com a 
mostra d'una època
Dies 23 i 24 juny / Dissabte 18h i 
Diumenge 12h / Casa Coll i Regàs. 
Fundació Iluro (c. Argentona, 55. 
Mataró) / Preu: 6€. +65 i aturats: 
5€. -14 gratuïta.
Visita guiada centrada en un con-
text històric marcat per la revolució 
industrial, la transformació urba-
nística de Mataró i el protagonisme 
de la burgesia.

FESTES I FIRES //

Festes del carrer Sant Joan
Carrer de Sant Joan (Mataró)
Divendres 22: 21.45h, Sopar de 
Germanor. 23.30h, espectacle mo-
nòleg teatral de Dani Pèrez. 
Dissabte 23: 19h, arribada fl a-
ma del Canigó. 21.15h, Sopar 
de Revetlla. 23.30h des de les 
Escaletes, Baixada de les Bruixes. 
23.45h a Can Maitanquis, Castell 
de focs. 24h, encesa de la fogue-
ra. 1h, Ball de serenata a càrrec 
de Cafè Trio.

FESTES /

Festes i Revetlles de Sant Joan
Dissabte 23 juny / Mataró
Revetlles, festes al carrer, la Flama 
del Canigó, la coca, els petards, 
els sopars a la fresca i la música 
són els principals protagonistes 
d’una de les nits més màgiques 
del calendari festiu. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Foguera de Sant Joan
Dissabte 23 juny / Argentona
18h a Can Doro, Construcció de la 
foguera i del Ninot. 19h, Rebuda 
de la Flama del Canigó i lectura 
del manifest. 20h a Can Doro, 
Penjada del ninot. 20.30h a la Pl. 
de Vendre, Muntatge de taules 
i cadires pel sopar popular. 21h, 
Sopar de carmanyola. 22:30h a 
Can Doro, Encesa de la foguera. A 
càrrec de les Bruixes d'Argentona. 
23h Plaça de Vendre, Ballaruques 
de revetlla amb DJ. 

Centenari del naixement de 
Mossèn Biscúter
Del 22 al 30 de juny / Parròquia 
de Maria Auxiliadora (C. de la 
Gatassa, 1. Mataró)
Actes commemoratius del cente-
nari del naixement de Joan Lluís 
Gonzàlez Haro, Mossèn Biscúter.
Divendres 22: a les 18.30h, inau-
guració de l'exposició fotogràfi ca. 
Dilluns 25: a les 20.15h, conferèn-
cia a càrrec de Manuel Cusachs.
Dijous 28: a les 20.15h, taula ro-
dona amb Vicenç Berrocal.
Divendres 29: 20.15h, projecció 
pel·lícula del barri de Cerdanyola.
Dissabte 30: a partir de les 18h, 
cercavila pels carrers del barri de 
Cerdanyola, amb la Colla Gegantera 
de Mossèn Biscúter, el Pare Echarri 
de l'escola dels Salesians i el Pare 
Joan de l'escola Pia Santa Anna.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

Sant Joan. 23h Aparcament del 
Patronat Parroquial, Concert d’El 
Diluvi, La Flor del Otro, Clotildes 
i PD Porco Rosso. 23.45h Escola 
Pérez Sala, Revetlla de Sant Joan 
amb l’Orquestra DiVersiones i PD a 
continuació. En acabar, cercaviles 
fi ns a Pl. de l'Ajuntament. 
Diumenge 24: 6h Pl. de l’Ajun-
tament, Xocolatada popular. 
7h, Despertada sorollosa. 18h, 
Cercavila. 18h Pg. dels Pins, 
Actuació infantil. 19h Pl. de 
l’Ajuntament, Exhibició castelle-
ra Capgrossos de Mataró i Xics 
de Granollers. 20h Pg. dels Pins, 
Concert de Lombao. 20h Escola 
Pérez Sala, Concert de Festa Major 
amb La Principal de la Bisbal. 
21.30h Biblioteca Municipal Ernest 
Lluch, Contes per a adults. 21.30h 
Pg. dels Pins, Sopar de germanor. 
22h Pl. de l’Ajuntament, Ballada de 
sardanes. 23h Escola Pérez Sala, 
Concert de Festa Major amb La 
Principal de la Bisbal. 23h Escola 
del Mar, Festa Va Parir Tour 2018, 
de Ràdio Flaixbac.
Dilluns 25: 18.30h Escola del Mar, 
Espectacle concert per a infants. 
A continuació, cercavila. 20.30h 
Escola Pérez Sala, presentació disc 
solidari "Sona Vilassar", amb can-
çons dedicades a Vilassar de Mar. 
Dimarts 26: 20h Despenjada 
de l’ase Innocenci. 20h Platja 
de Palomares, Sardinada popu-
lar. 20.45h, Comiat del Pigat i la 
Lucía. 21h, Cantada d’havaneres 
amb Barcarola. 22.30h Castell de 
focs i anunci del sector guanyador.

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 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

EMERGÈNCIES 112

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

VISITA GUIADA /

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 23 juny / 11 i 19h / Basílica 
Santa Maria (Mataró) / Preu: 6-8e. 
Inscripcions: 659.132.649. 
Visita guiada per descobrir  la 
Capella, la sagristia i la Sala de 
Juntes del conjunt barroc, obra 
del pintor Antoni Viladomat.
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Ocellam
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
7 de juliol.
Homenatge literari als ocells. 

Sala d'exposicions Can Palauet 
(c. d'en Palau, 32. Mataró).
Fins al 29 de juliol: 
• 'El 85% de la matèria', exposició 
col·lectiva 8 artistes.
Inauguració divendres 15 de juny 
a les 18h:
• 'Anima[t]', alumnes 6è de pri-
mària de l’Escola Montserrat Solà.

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

'La nevada de 1962 a Mataró'
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29) i 
Agrupació Científi co-Excursionista 
(Ptge. Pou d’Avall, 1. Mataró) / Fins 
al 22 de juny.
Exposició de fotografi es de la fa-
mosa Nevada del 62.

'Colita, perquè sí!'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Fins al 29 de juliol.   
Exposició retroespectiva de la fo-
tògrafa catalana.

'Llocs i moments'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins a l'1 de juliol.
Obra recent de Manel Campaña.

'Catifes de ciment'
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró) / Fins al 23 de juny.
El món de la rajola hidràulica.

'Tres tombs i detalls'
CC Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró) 
/ Fins al 4 de juliol.
Homenatge a les festes tradicionals 
de la ciutat, d'Isabel Ruiz (pintora). 

Biblioteca Pública Antoni 
Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró).
Fins al 28 de juny: 
• 'Mirades sobre la ciutat: 60 anys 
de canvis a Mataró'.
• 'Mataró Potatoes. El temps de la 
patata al Maresme'.

Joan Rossell 
Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-
18. Mataró) / Fins al 27 de juny. 
Exposició de l'artista de Calella.

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

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins a l'1 de juliol.
• Coincidències insòlites. Viladomat 
i la tècnica. 
• Dossier 1: Els colors del barroc a les 
col·leccions del Museu de Mataró.

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

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

'120 anys de Cóndor'
C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 24 de juny. 
Repassa la història del gènere de 
punt a Arenys de Mar.      

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

'Diàlegs'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins a l'1 de juliol.
Pintura abstracte de Glòria Badosa. 

'Poble, mar i pedres'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Inauguració: 
dissabte 23 de juny a les 12h. Fins 
al 31 de juliol.
Vilassarenc Miquel Ortega.

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

 INAUGURACIÓ /

'Homenatges'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 22 de juny a les 19.30h. Fins 
al 15 de juliol.    
Exposició de pirogravats i escultu-
res en diversos materials de Joan 
Solà, artista mataroní.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. • 
Servei cafeteria: menú diari  (5,70€).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: dimarts 26 de juny, 
16.30h: Havaneres amb "Vol de 
Gavines" del Casal del Parc. Dimarts 
18 de juliol, 17h: Concert de Annick 
Puig i Rafel Solá. • Excursions: 
Del 16 al 23 de juny Gran Creuer 
dels Fiords (preu 1389€). - Dijous 
28 juny, sortida a Mas Corominas 
i Santa Pau (Olot) (preu 43€). - 
Dimecres 4 juliol, sortida a Andorra 
(2 dies) amb espectacle del "Circ 
Du Soleil" (preu 139€). • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Activitats: Tai-Txi (dill-dmc 10-
11h). Patchwork, ganxet i mitja (dl 
16-18h). Relaxació (dt i dv tarda). 
Mandales (dt 16-19h).  Informàtica  
(dt i dv matí). Taller De Memòria 
(dc 10-11h). Ball en línia (dc tarda). 

ACTIVITATS //

Grup de lectura comentada per 
a gent gran
Dijous 28 juny / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "Paula", d'Isabel 
Allende.

 CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Festa Major del Casal (del 19 al 
23 de juny): Divendres 22: 17h, 
'Tarda Especial a la Pista' amb la col-
laboració de la Coral l’Arquera, Grup 
de Swing i recital de poemes per el 
grup Somni. 20h, cloenda exposició 
de treballs artesanals i culturals. • 
Dissabte 23: 21h, Revetlla de Sant 
Joan al Casal Aliança (c/Bonaire, 
25), amb Sopar i Ball. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. • 
Arts Escèniques: Cant Coral,  Play-
back, Teatre, Poesia. • Cursos de 
formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 

www.totmataro.cat/gentgran 

Anglès (dj 10:30h). Playback (dj 
10h). El Quinze (dj 16:30h). • Melé 
de petanca (dill 9:15-12:30h). • Jocs 
(cada tarda): Petanca, Rummicub, 
cartes i dominó. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 17h. Sopar ball, segon dissabte 
del mes. • Cursos i activitats: an-
glès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintura i 
dibuix,  pintura sobre roba, art fl oral, 
manualitats, punt de creu, tai-txí, 
qijong, seitai, gimnàstica rítmica, 
balls de saló, balls en línia, sevilla-
nes, castanyoles, country, claqué, 
caminades i caminades suaus. Coral.

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat
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Política: Redacció-ACN

 L'Ajuntament de Mataró ha de-
manat al cap de Recursos Humans 
–nomenat provisionalment fi ns 
que es convoqui la plaça i un cop 
va quedar vacant– que aclareixi 
algunes “imprecisions” del seu cur-
rículum, després que el grup muni-
cipal de CiU hagi airejat possibles 
irregularitats “greus”. La polèmica 
sorgeix, principalment, per dos 
màsters que fi guren al currículum 
del funcionari, però que no cons-
ten a l'expedient del treballador 
perquè, segons ell, encara no ha 
pagat les taxes per a l'obtenció del 
títol. CiU acusa treballador i govern 
de manca d'ètica i en demana el 
seu cessament i la dimissió del 
gerent, que és qui va informar fa-
vorablement el seu nomenament. 

Des del govern municipal acu-
sen els nacionalistes de “mala fe” i 
asseguren que el funcionari com-
pleix tots els requisits per ocupar 
el càrrec. A més, recorda que les 
titulacions que no hauria justifi -
cat només li donarien punts ad-
dicionals a l'hora de concursar 
per la plaça, quan es convoqui i 
no tenen cap pes ni infl uència en 

El govern dona 10 dies al cap de recursos humans de l'Ajuntament perquè justifiqui les 
"imprecisions" destapades per CiU, que hi veu manca d'ètica i transparència   

l'actual context.
El cap de fi les de CiU a Mataró, 

Joaquim Fernàndez, continua 
“convençut” de les irregularitats 
en el currículum de l'actual cap 
de Recursos Humans de l'Ajun-
tament, malgrat les explicacions 
del govern en Junta de Portaveus, 
i retreu al gerent municipal que 
coneixia l'històric laboral d'aquest 
funcionari en el moment de pro-
mocionar-lo, motiu pel qual de-
mana la dimissió d'Antoni Merino.

Un ascens “espectacular”
“Parlem d'ètica, transparència i 
honestedat, i més si és el cas del 

Polèmica a l'Ajuntament per un currículum inflat

CiU va airejar el cas, i el mateix gerent i i l'Alcalde accidental van sortir a donar explicacions Cedides

director de Recursos Humans, que 
és qui ha de vetllar perquè no pas-
sin coses com les que ara denun-
ciem”. Des de CiU asseguren que 
el treballador només ha acreditat 
“un dels tres” màsters que diu os-
tentar i insinuen que en els últims 
anys “ha ascendit a l'Ajuntament 
de manera espectacular”.

D'altra banda, el grup municipal 
de Convergència també denun-
cia que anys enrere el treballador 
tenia acreditat un grau professi-
onal a l'Ajuntament superior al 
que li pertocava. Dels del govern 
municipal culpen la Generalitat 
d'aquest error.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul
"Mai ha cobrat més del que li ha pertocat", va respondre el 
regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez. Va recordar 
que el càrrec "ja era una persona de l'àmbit directiu" perfecta-
ment qualificada. Jerez –que a inicis de setmana feia d'Alcalde 
accidental pel viatge a l'estranger de David Bote–  lamenta la 
"molt mala fe" del grup de CiU i recorda que "ni els sindicats 
han posat en qüestió" el nomenament. Tot i això, admeten que 
el cap de Recursos Humans és lògic que tingui un currículum 
"impecable" i li donen deu dies perquè justifiqui totes les seves 
titulacions i es pugui donar l'afer per tancat.

"No ha cobrat més"

Ciutat núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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Societat: Redacció

 L'Ajuntament de Mataró ha do-
nat llum verda al nou Pla Local 
d'Habitatge, que té com a princi-
pals objectius: disposar d'habi-
tatges assequibles per a la pobla-
ció; evitar la pèrdua de l'habitatge 
habitual i fer front a la pobresa 
energètica; millorar l'estat dels 
habitatges; protegir l'ús residen-
cial i reforçar el paper municipal 
en la política d'habitatge.

El Pla Local d'Habitatge de 
Mataró és el document que detalla 
els objectius, estratègies i actuaci-
ons a desenvolupar en l'àmbit de 
l'habitatge en els pròxims 6 anys. 
Es va aprovar en la Junta de Govern 
del 4 de juny i es va donar compte 
en el Ple del 7 de juny.

Ajuts per a la rehabilitació
Una de les primeres accions que es 
duran a terme és la posada en mar-
xa de la convocatòria 2018 d'ajuts a 
la rehabilitació d'edifi cis, la instal-
lació d'ascensors i les obres de mi-
llora de l'efi ciència energètica en 
edifi cis dels barris de Cerdanyola, 
Rocafonda i El Palau, on està foca-
litzada aquesta necessitat.

L'Ajuntament aprova el segon Pla Local d'Habitatge de Mataró, el primer ha estat 
vigent des del 2005 fins al 2015  

El Pla també recull l'ampliació 
de l'oferta d'habitatge a preus as-
sequibles, que passa per la mo-
bilització d'habitatges buits de 
propietaris privats. Aquests po-
dran posar-los a la borsa de lloguer 
assequible oferint facilitats per a 
la rehabilitació dels habitatges en 
mal estat i garanties al cobrament 
de les rendes de lloguer.

Nous models d'habitatge
El Pla també contempla donar su-
port a l'aparició i experimentació 

Nou document pel dret a l'Habitatge

El nou Pla Local preveu una gran ampliació en l'oferta d'habitatges Daniel Ferrer

de noves formes d'habitatge que 
sorgeixen de la innovació social: 
cooperatives en cessió d'ús, maso-
veria, cooperatives de llogaters, etc.

Noves fórmules

El Pla obre la porta a 
nous models socials com 
la masoveria urbana i  
les cooperatives de 
lllogaters 

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

La nova conjuntura permetrà recuperar a mig termini les pro-
mocions d'obra nova d'habitatge protegit, prioritàriament de 
lloguer, adreçades a cobrir les necessitats d'habitatge d'aque-
lles persones que no poden accedir a uns preus de mercat en 
creixentment continuat.

Promoure habitatge protegit
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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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Societat: Mireia Camacho

 L'Ajuntament de Mataró posa en 
marxa el Pla director de l'enllume-
nat públic amb l'objectiu d'acon-
seguir instal·lacions més efi cients 
a nivell lumínic, econòmic i medi-
ambiental. El pressupost compta 
amb 7,3 milions d'euros, que es 
repartiran en 8 anys per posar al 
dia gradualment les instal·lacions 
de la ciutat que havien quedat con-
gelades per la crisi.

El pla s'emmarca en l'estratègia 
Mataró 2022 i pretén mantenir la 
ciutat com a pionera en l'aplicació 
de noves tecnologies a l'enllume-
nat com és el canvi de bombetes 
a LED. 

Estalviar 200.000 anuals
El document compta amb diver-
sos objectius, com millorar els ni-
vells lumínics i potenciar l'efi ci-
ència energètica, estalviant fi ns a 

La inversió dels pròxims 8 anys que contempla el Pla Director se centrarà principalment 
en la seguretat ciutadana i en l'eficiència energètica

200.000 � anuals, però preservant 
els valors mediambientals evitant 
l'excés de llum. 

Un altre factor que s'ha prio-
ritzat és la seguretat ciutadana, 
ja que es prioritzen els vianants 
davant els cotxes per disminuir 
el nombre d'actes vandàlics i in-
cívics. Les millores s'han prioritzat 

Més de 7 milions en enllumenat públic

El Pla pretén la revisió de bona part del sistema d'enllumenat públic Cedida

mitjançant una auditoria que ha 
tingut en compte la perillositat de 
les instal·lacions, les defi ciències 
lumíniques i la repercussió eco-
nòmica. També s'han prioritzat 
les zones d'interès patrimonial i 
cultural de la ciutat com són el 
centre i la Ciutat Jardí, així com les 
zones amb recorregut comercial. 

8
La xifra donada correspon 
a 8 anys d'inversions en 
aquest àmbit

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

Arxiu 

A part de les avaluacions realitzades amb les auditories, l'Ajun-
tament ha tingut en compte l'opinió d'associacions de dones de 
la ciutat per avaluar els punts que poden resultar més insegurs 
per a elles a la nit. Aquesta coordinació servirà per destacar 
punts perillosos de la ciutat i saber l'opinió general que tenen 
dels carrers mataronins per millorar la seguretat mitjançant la 
il·luminació.

Seguretat amb perspectiva 
de gènere
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
VISTA ALEGRE
C/ Almeria, 77 /  937 985 008
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (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

Apunts
psicològics

La pell del cocodril 
(conte africà)

En alguns llogarets de Namíbia 
(Àfrica meridional) expliquen que 
fa molt, molt de temps, el cocodril 
tenia la pell llisa i daurada com si 
fos d'or. Diuen que es passava tot 
el dia sota l'aigua, en les aigües 
enfangades. Només sortia d'elles 
a la nit, i que la lluna es reflectia en 
la seva pell brillant i llisa. Tots els 
altres animals anaven a aquelles 
hores a beure aigua i es quedaven 
admirats contemplant la merave-
llosa pell daurada del cocodril.

El cocodril, orgullós de l'admi-
ració que causava la seva pell va 
començar a sortir de l'aigua de dia 
per presumir-ne. Llavors, la resta 
d'animals, no només anaven a la 
nit a beure aigua, sinó que també 
s'apropaven quan brillava el sol 
per a contemplar la pell daurada 
del cocodril.

Però va succeir que el sol bri-
llant, a poc a poc va anar desse-
cant la pell del cocodril, coberta 
d'una capa lluent de fang, i cada 
dia s'anava enlletgint. En veure 
aquest canvi a la seva pell, els altres 
animals anaven perdent la seva 
admiració. Cada dia, el cocodril 
tenia la pell més arrugada fins que 
li va quedar com ara la té, coberta 
d'escames grans i dures de color 
marró. Finalment, davant d'aques-
ta transformació, els altres animals 
no van tornar a beure durant el dia 
i contemplar l'antiga i bonica pell 
daurada del cocodril.

El cocodril, abans tan orgullós 
de la seva pell daurada, mai es va 
recuperar de la vergonya i de la 
humiliació i, des d'aleshores, quan 
s'apropen altres se submergeix 
ràpidament a l'aigua, amb només 
els seus ulls i els seus narius sobre 
la superfície de l'aigua.
L'ensenyança és....
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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Sèniors

Estratègia: fer poble

En la societat actual, predomina l'ex-
clusió social, l'atur i la precarietat. 
Per a les persones més negativament 
afectades, plantejar solucions reco-
manables, que necessiten temps, 
suposa una ofensa i una burla, a 
l'entendre que no serveixen per solu-
cionar la seva malaurada situació de 
supervivència, que requereix mesu-
res rapides i urgents que acostumen 
a ser classificades com a pa per avui 
i fam per a demà.

La solució d'aquesta realitat tan 
negativa, que passa per la necessitat 
peremptòria de donar peix, no exclou 
però, l'aposta per ensenyar a pescar, 
que a la llarga resulta molt més po-
sitiva i beneficiosa. Es fa difícil però 
donar peix, quan no es té. És per tot 
això, que cal plantejar estratègies, a 
mitjà i llarg termini, per adquirir els 
estris necessaris per a poder pescar 
i per ensenyar a fer-ho. En la majo-
ria d'aquests casos fa falta talent i 
sobren presses.

L'estratègia de fer poble, supo-
sa recuperar de nou la il·lusió, pel 
que sembla perduda, de sentir-se 
orgullosos de contribuir a realment 
fer-ho. A despertar el sentiment de 
pertinença a un municipi, el millor 
del món, en el que sigui possible 
la vida local 24 hores, incloent-hi 
el treball.

La recuperació de la vida local 
comunitària però, requereix temps. 
S'hauria de constituir, com la base 
sustentadora d'una xarxa de muni-
cipis, que fes possible finalment fer 
país, el d'una Catalunya segle XXI. 
País, que en cap cas hauria de ser el 
producte nebulós d'una Catalunya, 
que ningú sap com ha de ser i menys 
encara com es voldria que fos.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Societat: Redacció

 El dimarts 26 de juny tindrà lloc 
la presentació d’una nova entitat 
a la ciutat que es vol postular com 
l’associació de referència per les 
persones del col·lectiu LGTBI. Es 
tracta de Mataró LGTBI, una as-
sociació que vol visibilitzar i unir 
les persones que volen lluitar per 
la igualtat d’aquest col·lectiu. 
L’entitat té la intenció de teixir 
una xarxa amb altres entitats de 
Mataró i de pensar globalment per 
aconseguir una ciutat més justa i 
sense discriminació.

L’associació es presentarà públi-
cament el dimarts en un esdeveni-
ment emmarcat en els actes de ce-
lebració del Dia Internacional pels 
Drets del Col·lectiu LGTBI. Serà a 
les 20h a l’espai de Can Palauet.

Els impulsors de Mataró LGTBI volen convertir-se en l’entitat de referència a la zona 
i es proposen pensar globalment per aconseguir una societat més justa i igualitària

Creada a partir d’una pàgina 
de Facebook
En Xevi Noya, un dels mataronins 
que forma part del nucli de Mataró 
LGTBI, ha explicat que aquesta 
associació ha sorgit de l’impuls 
d’uns quants mataronins que per-
tanyen al col·lectiu i que tenen 
inquietuds per saber què passa a 
la ciutat. Davant el fet que enca-
ra no hi hagués una associació en 
aquest àmbit, una noia va crear 
una pàgina al Facebook i, a partir 
d’aquí, diversos mataronins es van 
posar en contacte. “Ens hem anat 
ajuntant i hem muntat l’associ-
ació”, conclou. De moment són 
pocs membres però estan oberts 
a comptar amb tothom qui vulgui 
participar-hi.

“Amb aquesta associació volem 

Fer xarxa per una societat més justa

La lluita LGTBI adquireix a Mataró estatus d'entitat pròpia Daniel Ferrer

que se’ns vegi a Mataró, que se 
sàpiga que hi som i que existim”, 
explica. És per això que, a partir 
del setembre, volen organitzar ac-
tivitats diverses com, per exem-
ple, xerrades en el sector sanitari, 
activitats amb els infants i joves 
del món del lleure perquè cone-
guin aquests col·lectius, etc. En 
defi nitiva, la idea és que “cadas-
cú faci xarxa des del seu àmbit”, 
conclou Noya.

Visibilitzar-se

"Amb aquesta associació 
volem que se’ns vegi a 
Mataró, que se sàpiga que 
hi som i que existim”"

"Fer xarxa"

L'entitat es proposa "fer 
xarxa" contra la discrimi-
nació, cadascú des del 
seu àmbit

Les concentracions contra la homofòbia dels darrers anys Arxiu 

Ciutat
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Societat: Redacció

 Arriba un any més el Dia per 
l’alliberament de lesbianes, gais, 
homes i dones transsexuals i bise-
xuals (LGTBI), conegut popular-
ment com el Dia de l’Orgull Gai. Es 
tracta d’una jornada festiva i rei-
vindicativa que lluita per la igualtat 
jurídica i social de les persones del 
col·lectiu LGTBI.  Des de l’Ajunta-
ment de Mataró, a través del Centre 
per a la Igualtat i Recursos a les 
Dones (CIRD), i comptant amb la 
col·laboració d’altres entitats i or-
ganismes, han impulsat un progra-
ma d’activitats per commemorar 
aquesta diada amb activitats entre 
els dies 21 i 29 de juny.

A més, amb les activitats també 
tenen la voluntat de refl exionar 
sobre el tema, afavorir el dret a 
la igualtat i la no discriminació 
per motius d’orientació sexual i 
identitat o expressió de gènere i 
promoure que es pugui viure la 
diversitat afectiva i sexual en ple-
na llibertat.

La programació
El tret de sortida de la celebració 
serà dijous 21 de juny amb una 

El 28 serà el dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, homes i dones transsexuals i bi-
sexuals, conegut com el dia de l’orgull gai  

projecció del documental ‘Pero 
que todos sepan que no he mu-
erto’ al Foment Mataroní. El dis-
sabte 23 al matí serà el torn de la 
jornada ‘Navegant’ cap a l’arc de 
Sant Martí, organitzada per l’Es-
cola de Vela Mataró.

El dimarts 26 de juny tindrà lloc 
un dels actes estrella de la celebra-
ció: la presentació de la nova enti-
tat Mataró LGTBI, la qual neix per 
unir totes les persones que volen 
lluitar per la igualtat del col·lectiu.

Els actes continuaran el dime-
cres 27 amb la Trobada literària 
amb Sebastià Portell a Buc de 

Festa i reivindicació del col·lectiu LGTBI

La festa LGTBI a la plaça de Can Xammar Daniel Ferrer

Llibres i el dijous 28 amb la pro-
jecció de la pel·lícula Conociendo 
a Ray i una xerrada-col·loqui. Per 
acabar la celebració, el divendres 
29 de juny es podrà gaudir de la 
pel·lícula Enfemme al Foment 
Mataroní i d’una gran festa de 
cloenda: ‘De tots colors’. 

3
Tancarà els actes la 3a 
festa 'De tots els colors' a 
Can Xammar

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

Arxiu 

La festa commemora els fets que van passar el 28 de juny de 
1969 a Nova York, arran d’una batuda de la policia en un bar 
gai que va acabar amb detencions i ferits greus. La reacció de 
suport a les persones agredides va ser immediata, fet que va 
marcar l’inici de l’activisme homosexual.

L'origen de la commemoració
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Humans per l’EAE Bussiness 
School (2014). Actualment i des 
de 2012 és tècnica de Recursos 
Humans en una Fundació del ter-
cer sector.

Les carteres de Vinzo
La mataronina, nascuda el 1984, 
ocuparà la vacant ocasionada pel 
decés del que era segon tinent d’al-
calde i regidor de Benestar Social, 
Habitatge, Sanitat, Salut Pública, 
Consum i Gent Gran al govern de 
l’alcalde David Bote. 

Elizabeth Ruiz és vicepresiden-
ta en representació del mateix 
PSC del Patronat de la Fundació 
Hospital i vocal al Consell terri-
torial de Camí de la Serra, Cirera, 
Molins i Vista Alegre. | Redacció

 El PSC ha escollit a Elizabeth 
Ruiz, que fi gurava de número 9 a 
la llista de les últimes municipals 
i com a independent, com la per-
sona que assumirà l'acta de regi-
dora de l'Ajuntament de Mataró. 
Ruiz prendrà així el relleu de Joan 
Vinzo, traspassat el passat 8 de 
juny. La Comissió Executiva del 
partit a Mataró va aprovar la pro-
posta feta pel Primer Secretari Juan 
Carlos Jerez després de les renúnci-
es d'Anna Villarreal i Marga Riera, 
números 7 i 8 de la candidatura.

Experta en recursos humans
Elizabeth Ruiz és diploma-
da en Relacions Laborals per la 
Universitat de Barcelona (2011) 
i màster en direcció de Recursos 

Diplomada en Relacions Laborals, prendrà el relleu 
de Joan Vinzo després de la seva mort

Elizabeth Ruiz, de 34 anys, serà 
la nova regidora socialista

 Del 21 al 28 de juny es pot visi-
tar a la Biblioteca Antoni Comas 
de Mataró l'exposició 'Mirada so-
bre la ciutat: 60 anys de canvis a 
Mataró' que és el resultat de set-
manes de feina i recerca per part 
dels alumnes de segon d'ESO de 
l'Alexandre Satorras. L'exposició 
es fi xa en com ha canviat la ciutat 
en les darreres sis dècades i ho fa 
a través de l'evolució urbanística 
i social, de la mutació dels seus 
barris i amb el testimoni dels avis i 
àvies de l'actual generació d'alum-
nes com a matèria primera. Hi han 
treballat, durant un mes, tots els 
alumnes del curs. 

Els alumnes s'han repartit les 
diferents tècniques i mostren als 
visitants diferents murals amb tèc-
niques com la retrofotografi a amb 
la qual mostren com ha arribat 
a canviar la ciutat en tot aquest 
temps. De la mà d'aquesta nova 
manera de treballar –pluridisci-
plinari i per projectes– que abraça 
les diferents matèries, els alumnes 
han pogut sortir de la classe i co-
nèixer in situ el passat de diferents 
espais de Mataró. Fins i tot han fet 
una gimcana i han descobert, per 
exemple, com el seu actual pati 
de l'institut era zona de past per 
ramats. | Redacció

Exposició a l'Antoni Comas 
fins al 28 de juny

Alumnes del Satorras 
avaluen els canvis en 
60 anys a Mataró

Elizabeth Ruiz, en la imatge difosa pel PSC

Alguns dels alumnes Cugat 

 Cedida 

5

Està previst que prengui 
possessió del seu càrrec 
de regidora al pròxim 
ple ordinari de l’Ajunta-
ment, el 5 de juliol

9

A la llista del PSC anava 
al número 9 però les dues 
candidates als llocs 7 i 8 
han renunciat a ocupar 
l'acta

Ciutat
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Parlem de...
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... Contr  diccions (2/2)

L’espectador que vulgui classicis-
mes i academicismes formals no 
estarà en el lloc adequat. El que 
cerqui contemporaneïtat, avant-
guarda i experimentació sí que gau-
dirà d’una proposta engrescadora.
Tanmateix qui busqui submissió 
o paraules buides no les trobarà. 
L’art per a ells és missatge, con-
tingut i eina social, sigui crítica, 
irònica o subversiva. El programa 
iconogràfic és ric i plural. Les se-
ves obres dialoguen i s’enforteixen 
unes amb les altres. 

Un menú de tres plats, en què ca-
dascun dels ingredients disposa del 
seu espai, del seu format, i al mateix 

temps és personal i intransferible. 
Les instal·lacions, collages, escul-
tures, etc., no són només el joc, el 
divertiment entre pare i fills; sinó 
que també busquen fer-ne partícip 
a qui les vol assaborir. 

L’art conceptual ha agafat diver-
sos camins en el segle XXI. Els nos-
tres artistes aposten per la tècnica, 
l’estètica i la matèria però també 
pel concepte o idea. Les peces in-
teractuen amb l’espectador, es viu 
una experiència global.

Les ganes, la motivació, el fet 
d’aprofitar l›oportunitat brinda-
da es nota en cadascun d’ells. La 
suma, d’aquesta tríada, ens ofereix 
una exposició única, indivisible i 
prenyada de creativitat.

Charles Luckman, arquitecte i 
home de negocis nord-americà del 
segle XX, un cop digué: “L’èxit és 
aquell vell trio: habilitat, oportuni-
tat i valentia”. Tres paraules capaces 
de descriure una exposició que es 
retroalimenta de forma espontà-
nia, transparent, sense cadenes 
que acabin esclavitzant el resultat 
final. Aquest gest el visitant, el pú-
blic, l’agraeix. 

Contr  diccions, de Ricard Jordà 
i els seus dos fills, es presenta en 
l’espai de la Destil·leria, fins al 14 
de juliol. 

ÀLVAR SÁEZ I PUIG             
Doctor, Historiador de l'Art i 
Gestor Cultural
    

 
 

A
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ET DIUS  

JOAN O JOANA?
...o tens un amic o amiga que se’n digui?

DEL 18 AL 23 DE JUNY  
CAMPANYA ESPECIAL SANT JOAN

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

CELEBREM-HO JUNTS: 

PER SANT JOAN TENS MATRÍCULA GRATUÏTA  

AL CENTRE NATACIÓ MATARÓ!
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6 esportistes de casa nostra intentaran ampliar la llista de 25 medalles

núm. 1531
Del 22 al 28 de Juny de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

COMENCEN ELS JOCS MEDITERRANIS

A

C/ Estrasburg 5, Local 109B
OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H (DARRERE DELS CINEMES)
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el Esporttot
Cristian Pérez
Futbol  ArgentonaEl Personatge

L'exdavanter groc-i-negre 
va anotar el gol que li val 

l'ascens a l'Argentona

Opinió Àlex Gomà
Periodista

Si t'acostes a la platja de Mataró 
quan comença a fer bon temps, i 
fins i tot, en altres èpoques, veus 
una gran quantitat de gent practi-
cant el volei-platja al tram més pro-
per a la platja del Varador, al davant 
del Centre Natació Mataró. La gent 
que té sort utilitza les xarxes fixes 
que hi ha, i n'hi ha de previsors que 
se les porten de casa. 

Però a banda del voleibol –reco-
negut esport olímpic que a la platja 
és l'autèntic rei– hi ha una gran 
varietat d'esports de platja que van 
agafant força i importància. Per 
exemple els puc parlar de l'esport 
que més conec, que és l'handbol 
platja: un esport que a Mataró té 
un torneig que l'any passat va cele-
brar el desè aniversari i que és dels 
més importants de Catalunya. No 
és el primer cop que parlo d'aquest 
tema [revisant hemeroteca, veig 
que parlava del mateix el 2013!] i 
potser em faig pesat, ja em perdo-
nareu, però és que no veig grans 
avenços. Fa pocs dies uns amics 
volien anar a entrenar-se a la platja 

i van veure que amb tota l'exten-
sió que tenim... aquest estiu no hi 
ha porteries perquè els equips que 
volen entrenar-se puguin fer-ho! 
I unes porteries, que cal dir-ho, ni 
estaven a la distància reglamen-
tària. Això em contrasta amb les 
fotografies que he vist de la nova 
instal·lació d'handbol platja creada 
a Sabadell (!!) i la que s'està aca-
bant a Granollers (!!). Sí, dues ciu-
tats sense platja ens passen la mà 
per la cara... 

I qui diu handbol platja, diu 
futbol platja, tennis platja, rugbi 
platja... Realment costaria tant 
crear un espai ben preparat, amb 
la terra ben llaurada, a tocar de 
les graderies que tenim al Passeig 
Marítim. Potenciar Mataró com a 
ciutat de platja no s'aconsegueix 
portant campionats d'alt nivell, no 
s'enganyin. Per aconseguir ser un 
referent el que hem de voler és que 
els nostres esportistes puguin uti-
litzar la platja de tots per millorar 
i protagonitzar en el futur aquests 
campionats que hi organitzem.

On són les porteries? 
Sí hem de ser la capital d'esports de platja falta convicció 

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Cerimònia d'inauguració dels Jocs del Mediterrani de Barcelona 1955. | ARXIU

Els Jocs Mediterranis –també cone-
guts com a Jocs del Mediterrani–
van néixer el 1951 com una rèplica 
en miniatura dels Jocs Olímpics, 
reduïda als països que tocaven al 
Mar Mediterrani. En ells, per exem-
ple, el “foc sagrat” era substituït 
per una àmfora plena d’aigua de la 
Mediterrània, símbol del que uneix 
als països participants.

 ALEXANDRIA 1951 
Van començar en l’any 1951, l’any 
abans dels Jocs Olímpics de Hèlsinki, 
i es va decidir que se celebressin 
també cada quatre anys, i això feia 
que no coincidissin ni amb Jocs 
Olímpics ni amb Campionats del Món 
de futbol i això va fer que sobretot 
en els primers anys tinguessin mol-
ta repercussió a escala mediàtica, 
sobretot en aquells països que, com 
Espanya en aquells moments, rasca-
ven poc metall en els Jocs Olímpics.

I van començar en una ciutat his-
tòrica, a Alexandria a l’Egipte, però 
en aquella primera edició no hi vam 
tenir representació mataronina.

 BARCELONA 1955 
La segona edició, l’any 1955, es va 
celebrar a Barcelona i van ser tot un 
esdeveniment, amb la presència a 
1135 esportistes, però encara sense 
esport femení. El gran protagonista 
dels Jocs va ser el gimnasta català 

Joaquim Blume que va guanyar 6 
medalles d’or.  

Allà ja hi vam tenir representació 
mataronina i els tres esportistes 
participants van guanyar medalla.
Va destacar Jordi Bonareu, que va 
ser peça fonamental el la consecu-
ció de la medalla d’or en bàsquet. 
Es jugava en un format de grup, i 
Espanya, que no era la potència 
actual, va tenir una ensopegada 
davant França. Però després va 
superar en els partits decisius a 
Itàlia  i Grècia. I en tots dos Jordi 
Bonareu va ser clau. Davant Itàlia 
va anotar 42 punts, en el que era el 
rècord d’anotació amb la selecció 
espanyola de tots els temps i davant 
Grècia va forçar una personal en el 

darrer segon, amb 56-57 al mar-
cador, i anotant els dos tirs lliures 
finals va posar el definitiu 58-57. 

Josep Ginesta, porter del CE 
Mataró de futbol, va guanyar la 
plata en futbol, tot i que no va ju-
gar, a l’ombra del porter titular que 
era Joanet, porter de l’Espanyol. 
Era un equip molt jove (els profes-
sionals no jugaven) i destacaven 
els noms d’Olivella i Vergés que 
després serien titulars del Barça. 
L’or va ser per a Grècia. Després 
Ginesta arribaria a ser porter del 
València guanyant la Copa de Fires.

Josep Gasull, porter de wa-
terpolo, va guanyar el bronze en 
waterpolo darrera Itàlia i França. 
Tampoc va jugar, ja que el titular 
era Ribera del CN Barcelona. Més 
endavant sí que jugaria amb la se-
lecció espanyola.

 LÍBAN 1959 
Quatre anys més tard els Jocs van 
anar  per primera vegada a Àsia. 
Es van disputar a Beirut, al Líban, 
quan aquest país, abans de les guer-
res que el van assolar, era conegut 
per la Suïssa del Pròxim Orient. 
No hi va haver cap mataroní en la 
representació espanyola.

 NÀPOLS 1963 
Els Jocs en la seva quarta edició 
tornen a Europa i es van celebrar 
a Nàpols (Itàlia). Allà el ciclista 
Lluís Miró, va guanyar la meda-
lla de bronze en ciclisme. No era 
mataroní. Era fill de catalans però 
residia a Vigo i va venir aquí en 
uns temps en què l’equip d’Esport 
Ciclista Mataró era tot un referent 
en el món del ciclisme en pista 
amb un Velòdrom que s’omplia per 
veure les vetllades ciclistes de la 
competició Intervelòdroms en la 
qual l’equip va aconseguir el títol 
aquell any 1963. Va quedar tercer 
en la prova de persecució superant Jordi Bonareu, el primer or. | ARXIU

L’idiŀ li de Mataró amb els Jocs Mediterranis 
amb 25 medalles aconseguides

darrer segon, amb 56-57 al mar-

L’idiŀ li de Mataró amb els Jocs Mediterranis 
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el marroquí Kaddour en la lluita 
pel tercer lloc, amb una mitjana 
de 45 km/h.

 TUNIS 1967  
L’any 1967 els Jocs van anar per 
segon vegada a Àfrica i van tenir 
lloc a Tunísia, però tampoc va ha-
ver-hi mataronins.

 ESMIRNA 1971 
Els jocs van anar cap a la costa oest 
de la Turquia Asiàtica, a una ciutat 
que actualment ja té 4 milions i 
mig d’habitants. I allà la gimnasta 
Pepita Sànchez va aconseguir el 
segon or de la història dels Jocs 
per a Mataró. Va brodar un gran 
exercici al terra, als acords d’una 
música molt espanyola i va capti-
var al públic que va acabar la seva 

actuació brindant-li una ovació ei-
xordadora. Els jutges la van puntu-
ar amb un 9,55 que li donà el títol, 
aconseguint el seu més gran èxit 
internacional. En la competició in-
dividual havia acabat en el 7è lloc.

També va actuar l’atleta Teresa 
Maria Roca, que va quedar quar-
ta en alçada amb 1,59 m, en una 
competició en què va quedar en 
segon lloc la italiana Sara Simeoni 
que posteriorment seria campio-
na olímpica als Jocs de Moscou 
amb 1,97 m.

 ALGER 1975 
Els Jocs tornen a territori africà i 
es disputen la capital d’Algèria, amb 
dos representants mataronins. El 
waterpolista Pere Robert, quan en-
cara jugava en el CN Mataró, en la 
seva primera participació als Jocs 
i en una de les seves primeres pre-
sències amb la selecció de la qual 
anys més tard seria el capità, va 
aconseguir la medalla de bronze 
superant Grècia.

També va participar Joan Filbà, 
el pivot mataroní de 2,08 m del 
Joventut de Badalona, va asso-
lir el 4t lloc en bàsquet. I allà va 
aconseguir el seu rècord d’anotació 
amb la selecció espanyola amb 25 
punts davant Grècia. Aquell mateix 
any Espanya obtindria el 4t lloc 
a l’Eurobàsquet. Malauradament 
un accident va tallar la seva vida 
l’any 1981.

 SPLIT 1979 
L’any 1979 a la bonica ciutat de Split 
(Croàcia), en Pere Robert, que ja 
havia fitxat pel CN Montjuïc, amb el 
qual aquell any havia aconseguit el 
subcampionat d’Europa, va repetir 
la medalla de bronze en waterpolo.

 CASABLANCA 1983  
Els jocs tornen a l’Àfrica i visiten 
una d’aquelles ciutats que és molt 
famosa pel títol d’una pel·lícula. 
De fet, si ho posem al google, cita 
abans la pel·lícula de Michael Curtiz 
que no pas la ciutat. Allà l’únic par-
ticipant va ser el boxejador Rafael 
Fernàndez que no va tenir massa 
sort caient a la primera ronda.

 LATAKIA 1987  
Els jocs, segueixen la seva trajec-
tòria i, procuren passar per cada 
continent una vegada en cada ci-
cle de tres, i així tornen a territori 
asiàtic. I recalen al principal port 
de Síria a la Costa Blava siriana. 
Una població que tenia 250.000 
habitants, però que ara quasi tri-
plica aquesta xifra, en un dels oasis 
en la guerra que devasta el país.

Allà hi va estar present la neda-
dora Sílvia Parera, quan encara 
nedava en el Centre Natació Mataró 
i ja era la millor bracista de l’estat. 
Va arribar una mica fora de forma 
després d’haver participat en els 
Europeus i va quedar  4a en 100 i 
200 m braça amb temps d'1:19.05 i 
2:46.93, en proves guanyades per 
la italiana Manuela Dalla Valle, una 
de les esportistes amb més me-
dalles d’or “mediterrànies” amb 
10 en total. 

ATENES 1991
Un anys abans dels Jocs Olímpics de 
Barcelona, els jocs del Mediterrani 
tornen a Europa i van al bressol 
de l’olimpisme modern, a la capi-
tal grega.

Allà repeteix Sílvia Parera, ja al 
CN Sant Andreu on ha anat amb la 
seva entrenadora Ma Dolors Jané, i 

La delegació espanyola a la inauguració dels Jocs de Barcelona, el 1955. | ARXIU

Pepita Sànchez, primer or femení. 

el Esporttot JOCS MEDITERRANIS
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No tanta sort va tenir Joaquim 
Fernàndez, que va quedar 5è lloc 
en 200 braça amb 2:19.86.

I el quart representant va ser 
el jugador de waterpolo del CN 
Mataró, Arnau Flaqué, que va ob-
tenir el 4t lloc.

 BARI 1997 
I ja recuperant el període de quatre 
anys els jocs repeteixen a Europa 
i tornen a Itàlia, ara a la costa de 
l’Adriàtic. Allà vam tenir un únic re-
presentant, que va ser el nedador 
Joaquim Fernàndez, que va que-
dar en 5è lloc en els 200 metres 
braça amb 2:17.57.

 TUNIS 2001 
Començava a costar trobar ciutats 
importants que volguessin orga-
nitzar aquests Jocs i per primera 
vegada repeteix una seu. 

Va haver-hi dues esportistes 
mataronines. La gimnasta Alba 
Planas, que competia pel Sylan 
Mataró però estava a la Blume de 
Madrid entrenant a les ordres de 
Jesús Carballo, va actuar una mica 
lesionada i a nivell individual no-
més va poder obtenir el 6è lloc 
individual. Però va aconseguir la 
medalla d’or d’un equip espanyol 
que aquell mateix any també va 
obtenir un històric quart lloc al 

Mundial de Gant. 
També va participar l’atleta ma-

taronina Esmeralda Arriscado, 
que estava a l’Agrupació Atlètica 
Catalunya. Aquell mateix any s’ha-
via fet amb el rècord de Catalunya 
absolut en 60 m tanques en pista 
coberta i en 100 m tanques a l’aire 
lliure, i va guanyar el bronze esta-
tal. Això li va donar la classificació 
per als Jocs. Allà va fer una bona 
semifinal (14.19), però a la final va 
patir una ensopegada i va quedar 
relegada a la vuitena plaça. 

 ALMERIA 2005  
Els jocs mig segle després tornen 
a la costa espanyola. Allà apareix 
efímerament l’especialitat de la 
petanca i dos petanquistes de la 
Penya l’Esplanada pugen al podi. 
Ismael Martínez guanya el bronze 
en dupletes i la plata en tripletes, i 
Manuel Barbecho l’acompanya en 
la plata en tripletes.

Es guanya una tercera medalla a 
càrrec de Thais Escolar, gimnasta 
arribada de València i que compe-
teix pel Club Gimnàstic Mataró, 
que guanya el bronze per equips, 
a part de quedar 10a individual i 
7a en terra.

La palista Gàlia Dvorak assoleix 
el quart lloc en dobles fent parella 
amb Sara Ramírez, perdent en la 
lluita pel bronze contra les italianes 
Negrisoli i Stepanova. En individu-
al li correspon un grup molt fort 
amb la croata Boros i la francesa 
Phai Ping, contra les que perd, i 
només pot guanyar la també fran-
cesa Grundisch. A quarts de final 
cau davant la sèrbia Erdelji. 

El nedador Roger Rabassa acon-
segueix el 6è lloc en 800 m lliures 
amb 8:12.21.

Finalment Amaranta Fernàndez, 
quan estava a l’Albacete, va parti-
cipar en voleibol. La selecció espa-
nyola era una de les favorites, però 
van perdre sorprenentment davant 
Grècia i Turquia i van caure elimina-
des en quedar en 3r lloc del grup.

aquesta vegada sí que puja al podi 
per penjar-se la medalla de plata 
en 200 estils amb 2:21.15. Dos anys 
després a Sheffield aconseguiria la 
primera medalla femenina europea 
en uns europeus en aquesta ma-
teixa prova.

També actua en natació Joaquim 
Fernàndez, que també estava al 
Sant Andreu. Era el gran favorit, 
perquè havia estat quart al Mundial 
aquell mateix any i havia ostentat 
el rècord mundial dels 200 metres 
braça en piscina curta durant 4 
dies. Però, passat de forma, es veu 
superat pels francesos Pericaud i 
Bourdon, i s’ha de conformar amb 
la medalla de bronze en els 200 
m braça.

 LLENGUADOC 
- ROSSELLÓ 1993  
Aquí es va canviar el cicle passant 
els Jocs a any postolímpic, i a més 
repetint a Europa, ben a prop de 
casa nostra, i a més sense cen-
trar-ho en una ciutat sinó en una 
regió, repartint les activitats en-
tre Montpeller i Narbona. I va ha-
ver-hi quatre representants de la 
nostra ciutat.

Un d’ells va ser Jordi Burillo, 
que acabava de guanyar el Torneig 
de Bolonya i l’any anterior havia 
explotat al Godó derrotant l’ale-
many Boris Becker, quan aquest 
era el número 3 del rànquing mun-
dial. I va guanyar dues plates. En 
el torneig individual va derrotar el 
grec Efremoglou, l’italià Santoro 
i el marroquí Alami, perdent a la 
final davant el també marroquí El 
Aynauoi. En dobles, fent parella 
amb Berasategui, va perdre a la 
final davant els italians Navarra 
i Bertolini.

La nedadora Sílvia Parera, en 
la seva tercera participació també 
va guanyar dues plates: en 400 
estils (4:52.40) darrere la fran-
cesa Nathalie Sant Cyr, i en 200 
estils (2:19.52), darrere la també 
francesa Cliton. Alba Planas, or en equips. | ARXIU
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 PESCARA 2009  
Els jocs tornen a la costa italiana 
de l’Adriàtic a la bonica ciutat de 
Pescara, i d’aquesta manera Itàlia 
és el primer país que acull els Jocs 
del Mediterrani per tercera vegada.

Allà tenim tres representants 
mataronins i que, com havia passat 
a Barcelona 1955, tornen tots tres 
amb medalla. Dídac Vilà, que esta-
va a la plantilla del RCE Espanyol, 
es va poder penjar l’or en futbol, 
sent així el quart esportista mata-
roní en penjar-se un or “mediter-
rani” després de Bonareu, Pepita 
Sànchez i Alba Planas. El lateral 
de l’equip blanc-i-blau no va sortir 
mai a l’equip titular però va sortir 
sempre a la segona part. Espanya 
va empatar amb Tunísia (2-2), va 
guanyar Albània (3-0) a la fase de 
grups, i a semifinals va derrotar 
França (2-1). A la final va superar 
Itàlia també per 2-1, en un matx 

decidit amb un gol en pròpia porta 
dels italians en temps afegit.

Gàlia Dvorak va participar per 
segona vegada als Jocs i en aquesta 
ocasió es va penjar el bronze per 
equips, tot i que en el matx final 
davant Turquia no va intervenir. Sí 
que ho havia fet en les victòries da-
vant Grècia i Algèria. En individual 
es va quedar a la fase de grups.

Va debutar el gimnasta Javier 
Gómez que va pujar al podi per 
recollir el bronze per equips. La 
puntuació en anelles (14.750) li va 
permetre disputar la final d’aquest 
aparell quedant en 6è lloc. 

 MERSIN 2013 
L’última edició disputada fins ara 
va tornar a Turquia, ara a la costa 
Sud, a una ciutat de prop d’un mi-
lió d’habitants.

I allà Javier Gómez es va conver-
tir en el cinquè esportista mataroní 
en penjar-se una medalla d’or. I en 
aquest cas va ser per partida doble, 
ja que va guanyar la competició in-
dividual i també l’or per equips. En 
la competició per equips Espanya 
va superar Itàlia i França i Javier va 
ser el segon més puntuat de l’equip 
espanyol i va poder disputar la final 
individual. I en aquesta competició 
es va convertir en el gimnàs més 
complet de la Mediterrània, sumant 
86,964 punts i quedant per davant 
de Fabián Gonzàlez. Així trobava el 
premi que se li va escapar als Jocs 

Olímpics de Londres, on havia fre-
gat el diploma. 

A més va aconseguir una tercera 
medalla amb el bronze en anelles. 

I així, sumant l’aconseguida en 
els jocs anteriors, elevava la xifra a 
quatre i superava Sílvia Parera com 
a l’esportista mataroní amb més 
medalles als Jocs del Mediterrani.

També va pujar al podi la mar-
xadora Raquel Gonzàlez (FC 
Barcelona) que va guanyar la me-
dalla de plata en 20 km marxa en 
arribar en segon lloc amb un temps 
de 1:41.08, sent la primera atleta 
mataronina en pujar al podi dels 
jocs. Va ser una cursa lenta per la 
forta calor i la guanyadora va ser 
la italiana Giorgi.

La nedadora Natàlia Torné tam-
bé va fregar el podi, quedant en 4t 
lloc en els 200 m esquena 2:16.16, 
quedant a només 2 centèsimes 
del bronze. En 100 m esquena va 
quedar 9a.

Dídac Vilà, or en futbol. | ARXIU

 Javier Gómez, el mataroní més llorejat als Jocs Mediterranis. | ARXIU

EL RESUM DE LES 
25 MEDALLES 

MATARONINES ALS 
JOCS MEDITERRANIS

AMB 4 MEDALLES: 
Javier Gómez (2 ORS i 2 BRONZES)

AMB 3 MEDALLES:
Sílvia Parera (3 PLATES)

AMB 2 MEDALLES: 
Jordi Burillo (2 PLATES), Pere Robert 
(2 BRONZES) i Ismael Martínez (PLATA 
i BRONZE)

AMB 1 MEDALLA: 
Jordi Bonareu, Pepita Sànchez, 
Alba Planas, Dídac Vilà (OR), Josep 
Ginesta, Raquel Gonzàlez (PLATA), 
Josep Gasull, Lluís Miró, Joaquim 
Fernàndez, Thais Escolar, Gàlia 
Dvorak i Manuel Barbecho (BRONZE)

el Esporttot JOCS MEDITERRANIS
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ES DE 33.175 €* 

Ctra. Nacional II, km. 643, Pol. Ind. Sta Margarida (Cabrera de Mar).
Tel. 93 741 80 25 - leads2@landmotors.es - landmotors.jaguar.es

LAND MOTORS Concessionari oficial Jaguar         

Gamma Nou Jaguar E-PACE: consum combinat 4,7-8 l/100 km,  emissions de CO  
124-181 g/km. *P.V.P. Jaguar E-PACE 2.0 D 110 kW (150 CV) FWD Manual Standard 
18MY des de 33.175€ (IVA o ICIG, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació inclosos). IEDMT calculat al tipus general, no obstant, el tipus 
aplicable pot variar en funció de la comunitat autònoma de residència. 
Preu promocionat per unitats finançades amb FCA Capital España, EFC, SAU 
segons condicions coractuals, amb un import mínim a finançar de 20.000€  termini 
mínim de 37 mesos i permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida només per a 
unitats en estoc fins al 31/07/2018 a Península i territori insular. 3 anys de garantia 
sense límit de quilòmetres. El model mostrat pot no coincidir amb el que està 
d’oferta. Per a més informació línia Jaguar 902 44 00 99.
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FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de 
la seva dilatada experiència en el sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i 
l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² d'instal·lacions, tallers, 
magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

tancament
de seguretat

EL SEU MAGATZEM DE L'ALUMINI

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05

3’50€ 10€

Silicona neutra
color blanc

i negre

IVA. inclòs
IVA. inclòs

1’45€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

IVA. inclòs

1P ALUFACTORY 1822.pdf   1   23/5/18   12:55



Avui 22 de juny a l’Imperial 
Tarraco s’inauguren els Jocs del 
Mediterrani, i continua així la sin-
gladura d’uns jocs esportius que va 
començar fa 67 anys a Alexandria, 
la ciutat egípcia fundada per 
Alexandre el Gran i que durant 
molts anys va ser el centre cultu-
ral de la Mediterrània. Des d’ales-
hores els Jocs han anat voltant 
per ciutats que toquen al nostre 
mar, tant d’Europa, com d’Àfrica, 
com d’Àsia, i ara arriben a la di-
vuitena edició.

El 15 d’octubre de 2011, el 
Comitè Internacional dels Jocs 
Mediterranis va escollir Tarragona 
com a ciutat organitzadora de la 

XVIII edició dels Jocs de l’any 2017. 
L’any passat es van haver d’ajornar 
per problemes econòmics, degut a 
la falta de suport del govern espa-
nyol, que segons sembla va deixar 
de pagar 9 milions d’euros de la 
quantitat prevista.

Se celebraran del 22 de juny a 
l’1 de juliol de 2018 en 16 munici-
pis, que són Altafulla, Barcelona, 
Calafell, Cambrils, Castelldefels, 
Constantí, El Morell, El Vendrell, 
Pobla de Mafumet, Reus, Salou, 
Selva del Camp, Tarragona, 
Torredembarra, Valls i Vila-seca. 
Es disputaran 33 disciplines esporti-
ves, amb prop de 4000 esportistes 
de 26 nacionalitats diferents, 1.000 

El remodelat estadi de Campclar acollirà les proves d'atletisme. | ARNO

jutges i representats  internacio-
nals, 1.000 periodistes, 3.500 volun-
taris i més de 150.000 espectadors.

La participació mataronina 
a Tarragona 2018
I allà hi tindrem la presència de sis 
esportistes mataronins o vincu-
lats a la nostra ciutat, que aniran 
entrant en competició per aquest 
ordre:

Jan Giralt (Torrot Centre Natació 
Mataró) participarà en Natació, 
disputant la prova dels 200 metres 
estils el dia 25 de juny al Centre 
Aquàtic de Campclar

Gàlia Dvorak (Grand Quevilly i 
CN Mataró) participarà en Tennis 
Taula al Pavelló Joan Ballart de 
Valls entre els dies 26 i 30 de juny.

Laia Flores (University Soouth 
Florida) participarà en bàsquet 3x3 
entre els dies 27 i 29 de juny a l’Au-
ditori del Camp de Mart.

Marta Bach i Helena Lloret (La 
Sirena CN Mataró) disputaran el 
torneig de Waterpolo entre els dies 
27 juny i 1 juliol al Centre Aquàtic 
de Campclar.

I finalment Amaranta Fernàndez 
competirà en Volei Platja entre els 
dies 28 i 30 de juny a la Platja de 
l’Arrabassada.

Jan Giralt, Gàlia Dvorak, Laia Flores, Marta Bach, Helena Lloret i Amaranta Fernàndez (d'esquerra a dreta i de dalt a baix). | 

Tret de sortida als Jocs Mediterranis
jutges i representats  internacio-

www.eltotesport.com |  P. 7JOCS MEDITERRANIS
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el Esporttot HOQUEI PATINS

Una mala recta final evita 
l'ascens del Mis Ibérica, que 
ho tenia a tocar a falta de 
dues jornades 

Aquesta ha estat una temporada 
molt igualada a Primera Estatal, 
amb molts equips amb opcions 
d'ascens gairebé fins al final, tan 
sols amb els dos equips de la cua 
molt endarrera –Rivas Las Laguna 
i Jolaseta, que van perdre la ca-
tegoria moltes setmanes abans 
d'acabar– i els dos de davant que 
van pujar amb cert marge –Calafell 
i Sant Cugat–. El CH Mataró va aca-
bar la primera volta en segon lloc, 
guanyant-se el dret a jugar la Copa 
de la Princesa i presentant la seva 
candidatura a l'ascens, tot i que 
amb poc marge d'error ja que tres 
punts els separaven del setè lloc.

Segons a la Copa de la Princesa
A l'equador de la temporada van ju-
gar la Copa de la categoria a Getxo, 
derrotant a l'amfitrió a la semifi-
nal, un Jolaseta que acabaria en 
darrer lloc de la competició de lli-
ga. A la final van trobar-se amb el 
Calafell, que havia superat al Sant 
Cugat, caient per 6-1. Aquest par-
tit d'alguna manera va ser el punt 
d'inflexió de la temporada, ja que 

la segona volta havia començat bé 
la setmana anterior amb victòria 
a Tordera, però llavors l'equip de 
Quim López va encadenar dues 
derrotes consecutives que el feia 
sortir dels llocs d'ascens.

Mala segona volta per un equip 
aspirant a l'ascens
La segona meitat de la compe-
tició no va ser bona pel Mataró, 
acabant amb una nefasta ratxa de 
cinc partits sense guanyar quan 
encara es tenien opcions clares 
d'ascens. De fet tot just s'havien 
posat de nou en tercera posició 
després de l'última victòria de la 
temporada, contra el líder a casa, 
i tenien per davant tres partits a 
casa i dos fora, un a la pista del cuer. 
Però quan van empatar a la pista 
del Jolaseta a falta de dues jorna-
des es perdien totes les opcions.

La llosa de la pilota parada
Aquesta temporada el desencert 
des de pilota parada ha pesat molt, 
sent el segon pitjor equip en faltes 
directes –tan sols 3 gols en 23 in-
tents– i el tercer en penals –també 
3 gols, en 15 intents–. Sis gols de 
pilota parada és un balanç pobre 
i un aspecte clarament a millorar.

Els protagonistes del Mis Ibérica CH Mataró 
La porteria l'han ocupat Sergi Grané i Alex Mañé. Els jugadors de pista han estat Jordi 
Bartrés (15 gols), Eric Florenza (13 gols), David Montero (16 gols), Oriol Lladó (11 gols), 
Guillem Molist (5 gols), Àlex Cantero (12 gols), Pablo Fernàndez (4 gols). De l’equip júnior 
també han tingut minuts Bernat Romero, Conrad Xicota i Andreu Francino.

CLASSIFICACIÓ
La Classificació final de la Lliga:
Calafell 50, Sant Cugat 49, Alcobendas 
45, Manlleu 45, Taradell 41, MIS IBERICA 
CH MATARÓ  38, Vilafranca 38, Maçanet 
38,  Alpicat Lleida 36, Vilanova 36, Sant 
Feliu 35, Tordera 34, Rivas 11, Jolaseta 7.

Primera volta i segona volta
El Mataró era segon a la primera volta 
amb 23 punts, mentre que a la segona 
volta va acabar amb 15 punt, sent el 
tercer per la cua. El Calafell va viure 
de rendes a la segona volta, acabant 
campió tot i sumar només 17 punts, ja 
que a la primera en va fer 33.

Casa i fora
A casa, tot i perdre algun partit inespe-
rat, el Mataró encara va ser força sòlid 
amb 23 punts, tan sols tres menys que 
el Calafell i dos menys que Sant Cugat, 
Alcobendas i Manlleu. A fora encara 
és el novè equip, sumant 15 punts i 
perdent per exemple a la pista del cuer.

GOLS 
El Calafell i l'Alcobendas han cimentat 
el seu ascens en una sòlida defensa, 
mentre el Sant Cugat ha estat el segon 
equip ofensivament però en canvi ha 
encaixat molts més gols. El Mataró ha 
acabat més equilibrat, potser trobant a 
faltar més encert en atac.

Gols marcats: Alpicat 124, Sant Cugat 
104, Sant Feliu 90, Manlleu 89, Tordera 
86, Taradell 83, Maçanet 81, Calafell 77, 
CH MATARÓ 76, Vilanova 70…
Gols encaixats: Calafell 46, Alco-
bendas 57, Vilanova 66, Manlleu 67, 
Maçanet 68, Vilafranca 69, MATARÓ 72, 
Tordera 74, Taradell 78, Sant Cugat 81…

ESTADÍSTIQUES 
A LA LLIGA

RESUMS 2017-2018: Hoquei Patins
Mis Ibérica CH Mataró
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Fernàndez continuarà sent l’en-
trenador del Quadis, mentre que 
encara està per desencallar la si-
tuació de la banqueta de La Sirena 
pel proper curs.

La direcció tècnica de l’entitat 
està treballant també per anar 
confeccionant les dues plantilles. 
De  moment només estan con-
firmades les baixes. Pel que fa 
al Quadis deixen l’equip tres ju-
gadors: Samu Ruiz, que torna a 
Màlaga, Raul Loste, que marxa cedit 
al Granollers, i Albert Merino, que 
plega després de cinc temporades 
al primer equip.

I pel que fa a La Sirena aban-
donen l’entitat Clàudia Abad i les 
neozelandeses Liana Dance i Ema 
Carevic.

El passat cap de setmana es va 
disputar a Banyoles la fase final 
del Campionat de Catalunya cadet 
masculí de waterpolo i l’equip de 
La Sirena CN Mataró va aconseguir 
pujar al podi per penjar-se la me-
dalla de bronze, repetint el tercer 
lloc de la fase regular, que ja els 
havia classificat també per anar 
als Campionats d’Espanya.

A quarts de final van superar 
el Catalunya per 9-5, a semifinals 
va perdre davant el Barceloneta 
per un ajustat 7-8 i en el partit pel 
tercer lloc es van imposar al CN 
Sabadell per 11-9.

Gran temporada de la base del 
waterpolo del CN Mataró
Aquest èxit de l’equip cadet, el pri-
mer que ha disputat la fase final del 
campionat català, no és l’únic d’una 
gran temporada de la base water-
polística del Centre Natació Mataró. 
L’equip infantil femení ha quedat 
primer a la fase regular i també 
està classificat per als estatals.

I ara també jugaran fases finals 
dels campionats catalans el ben-
jamí, l’aleví masculí (1r a la fase 
regular), l’aleví femení (1r a la fase 
regular), l’infantil masculí, l’infantil 
femení i el juvenil masculí.

Baixes als primers equips 
de la Sirena i el Quadis
De cara a la temporada vinent Beto 

L'equip cadet masculí de la Sirena CNM (esquerra) i tots els jugadors de la base del club (dreta). | CEDIDES CNM

Bronze del cadet masculí de La Sirena CNM al 
campionat català de la categoria

Albert Merino la baixa més destacada després de 5 anys a l'equip. | ARXIU

Dojo
Cervantes

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

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario
Martes y Jueves de 19 a 20:30h

C
DEFENSA PERSONAL

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

Personajes del Wing ChunPersonajes del Wing Chun
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el Esporttot POLIESPORTIU

El passat dissabte es va disputar a 
Castelló la final de la lliga estatal 
de Divisió d’Honor d’atletisme en 
la categoria femenina, amb presèn-
cia de dues atletes mataronines.

Raquel Gonzàlez (FC Barcelona) va 
quedar tercera en els 5 km marxa 
amb 21:33.04, per darrere de Maria 
Pérez (València), que amb 20:59.79 
va fer rècord dels campionats, i 
Júlia Takacs (Playas de Castellón). 
El seu equip, el FC Barcelona, va 
acabar amb 119 punts, en el ter-
cer lloc per equips a un sol punt 
del segon, que va ser el Playas 
de Castellón. El títol va ser per al 
València Esports.

Sara Dorda (AA Catalunya) també 
va quedar tercera en la prova dels 
400 m tanques amb un temps de 

59.94, baixant per primera vegada 
del minut i per tant fent marca per-
sonal ni més ni menys que per 1.28 
segons. Només va ser superada per 
la polonesa Gaworska (València) i 
Carmen Romero (Scorpio).

També va competir en els relleus 
4x400 m i l’AA Catalunya va acabar 
en quart lloc amb 3:44.42. En la 
classificació per clubs l’Agrupació 
Atlètica Catalunya es va classificar 
en 6è lloc amb 69,5 punts.

Campionats de Catalunya 
de Màsters
L’equip femení màster del GA 
Lluïsos va obtenir el quart lloc en el 
Campionat de Catalunya per equips. 
Van sumar 24 punts, sent supera-
des pel Barcelona Atletisme (45) 

Raquel Gonzàlez (al mig de la foto de l'esquerra) i Sara Dorda (dreta). | RFEA

Raquel Gonzàlez i Sara Dorda 3es 
en la final de la Divisió d’Honor

i Manresa (32) i Prat (26). L’única 
victòria va ser del 4x100 amb un 
equip format per Susana Pagès, 
Jèssica León, Ana Esther Fidalgo i 
Betània Duarte, que va fer un temps 
de 57.65. Els segons llocs van ser 
Jéssica Léon en llargada amb 
4.62 m i per Ana Esther Fidalgo 
en 800 m amb 2:44.52. Van com-
pletar l’equip Verònica Fernàndez, 
Ma Helena Gaeta, Cristina Garcia.

Gran marca de Rosa Maria 
Buscà en triple
El passat dia 13 de juny, en el decurs 
del Critérium Campmany, Rosa M. 
Buscà, la saltadora del CA Laietània 
va fer una gran marca de 12.20 m 
en triple salt que suposa nou rè-
cord maresmenc sub-23, i també 
sub-20 i sub-18, sensacional per a 
una atleta que només té 17 anys.

Sergi Adalid (GA Lluïsos) també 
va fer una gran marca de 50.82 en 
els 400 m llisos, a només 3 cen-
tèsimes del rècord absolut del GA 
Lluïsos. I també és sub-18.

Buscà en acció. | CEDIDA

Carlota Hidalgo bronze amb 
la selecció catalana cadet

García Latorre 
guanya a Saragossa

La gimnasta Paola García Latorre 
es va proclamar campiona del 
Campionat de Saragossa de cele-
brat el passat 2 de juny en la cate-
goría de via olímpica 8. Va aconse-
guir l'or en terra, la plata en poltre i 
el bronze en barra fixa i paral·leles. 
La Paola forma part del Club AGAV 
de Vilassar, on també competeix 
en el primer equip, que disputa la 
Lliga Iberdrola a nivell nacional. 
Entrenada per Sheila Ruíz, el mes 
vinent participarà al Campionat 
d'Espanya a Guadalajara.

La lluitadora del CD Tonbal mata-
roní, Carlota Hidalgo, va participar 
per primera vegada representant 
a la selecció catalana a l'Open de 
Basauri en categoria cadet. La 

mataronina va aconseguir el bronze 
en menys de 33 quilos, després de 
caure a la semifinal contra la repre-
sentant de la selecció madrilenya.

6 medalles al Campionat 
de Catalunya infantil
El Tonbal també va participar al 
Campionat de Catalunya infantil 
el diumenge del 17 de juny, on va 
aconseguir 6 medalles (2 ors, 1 pla-
ta i 3 bronzes).

Les medalles d'or va ser per a 
Diego García i Sergio García.

Carlota al 3r calaix del podi. | CEDIDA
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Va derrotar el Bescanó per 1-0 
amb gol de Cristian Pérez a 7 
minuts del final

El FC Argentona ha fet realitat un 
somni que mai havia aconseguit 
fins ara: el diumenge va pujar a 
la 1a Catalana de futbol. Després 
d'una segona volta sensacional es va 
guanyar el dret a jugar la promoció 
i ha aconseguit el que la tempora-
da passada no va poder fer el CE 
Mataró: pujar a 1a Catalana.

Després de l'empat a zero del 

El Futbol Club Argentona puja a la 
1a Catalana!

L'equip argentoní celebrant l'ascens. | @FCARGENTONA

partit d'anada a Bescanó s'esperava 
un partit complicat. I en efecte va 
ser un matx difícil davant un rival 
que va demostrar un alt nivell i 
va tenir oportunitats de marcar 
i posar molt difícil l'eliminatòria. 
També en va tenir l'equip local, 
però el marcador no es movia i 
semblava que el partit anava a la 
pròrroga, fins que una vegada més 
el golejador Cristian Pérez, a set 
minuts del final, va trobar el camí 
i va marcar un gol històric.

Van jugar: Joan Guillamat, Eduard Be-
nedito, Borja Montejo (Jordi Teixidó 85'), 
Josep Maria Tejedo, Javer Fernàndez (Ser-
gi Nogueras 66'), Cristian Pérez (Joaquin 
Hernández 85'), Albert Coca, Adrià Àlvarez 
(Víctor Domingo 78'), Dídac Bancells, David 
Vacas (Gerard Rovira 78'), Alejandro Puig. I 
no van sortir Sergi Oliva i el porter suplent 
Joel Samper. L'entrenador de l'èxit ha es-
tat José Maria "Chava" Jiménez, comple-
tant l'equip tècnic Francisco Javier Valero 
(ajudant) i Carlos Cañete (delegat).

Argentona, junt amb Vilassar de Mar, 
al capdavant del futbol del Maresme
Està clar que no són massa bons temps 
per al futbol maresmenc que, recordem-
ho, havia tingut dos equips a 2a B (CE 
Mataró i Premià de Mar) i quatre més a 3a 
Divisió (la desapareguda UD Cerdanyola 
de Mataró, el Calella, el Vilassar de Mar i el 
Masnou). Ara l'equip argentoní junt amb el 
Vilassar de Mar, que acaba de baixar de 3a, 
seran els dos equips capdavanters de la 
comarca amb la seva plaça a 1a Catalana.

El CE Mataró presenta Raul 
Monroy com a nou entrenador

El tècnic mataroní aques-
ta temporada ha aconseguit 
l'ascens amb el juvenil a Lliga 
Nacional

El passat dimecres a la tarda al 
Municipal del Centenari es va rea-
litzar la presentació oficial de Raul 

Monroy com a nou tècnic del pri-
mer equip del CE Mataró per a la 
temporada 2018-19.

En la roda de premsa al camp del 
Centenari, el president Fran Seijo 
va fer la presentació oficial del nou 
tècnic, que durant aquesta passada 

El nou tècnic amb el president de l'entitat. | TOT MATARÓ

Imatge del partit. | @FCARGENTONA

temporada va estar dirigint l'equip 
juvenil, aconseguint el campionat 
de Preferent i portant-lo novament 
a la Lliga Nacional.

El nou tècnic va dir que l'objectiu 
de l'equip, com no pot ser d'altra 
manera després d'haver quedat 
ben a prop en les dues darreres 
temporades, ha de ser l'ascens a 
1a Catalana. Ell ho ha viscut de ben 
a prop, seguint la trajectòria dels 
equips d'Encinas i Aybar, i sap de la 
dificultat que té aquesta categoria, 
on tan pocs equips aconsegueixen 
el premi, però s'ha de lluitar per 
obtenir-lo.

Però, afegia Raul, que també s'ha 
d'aconseguir que la gent torni a 
omplir les grades, ben predisposats 
a veure bon futbol. I els jugadors 
s'ho han de creure i s'han de fer 
seu el club, un club històric que 
mereix estar més amunt.
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Berta Ferreras puja al podi en la 
World Series a Grècia

El va aconseguir en duet mixt 
fent parella amb Pau Ribes

La mataronina Berta Ferreras va 
aconseguir pujar al podi en la World 
Series de natació artística celebra-
da a Grècia. Aquest open era la 
penúltima etapa del FINA World 
Series, un circuit de competicions 
organitzades per les Federacions 
Nacional de tot el món. L'última 
prova es disputarà a l'Uzbekistan. 

Berta Ferreras i Pau Ribes a la dreta de la foto. | WWW.AQUATICS.CAT

La Berta Ferreres formant pare-
lla amb el també maresmenc Pau 
Ribes va aconseguir el bronze en 
la prova tècnica d'aquesta World 
Series de Syros. La parella de la 
selecció estatal es va situar darrere 
d'Itàlia, que és la campiona del món 
en duet mixt, i del duet japonès, 
acabant amb una puntuació total 
de 81.4541. En duet mixt lliure van 
acabar en quarta posició.

Bons resultats de la secció de 
natació artística del CN Mataró
El passat 10 de juny es va celebrar 
a la piscina del CN Reus Ploms el 
Campionat de Catalunya de Natació 
Artística. La secció del Centre 
Natació Mataró s'hi va presentar 
amb tots els seus equips i van ob-
tenir molt bons resultats. L'equip 
aleví va quedar en una molt bona 
4a posició. L'equip Infantil, des-
prés de fer la seva rutina, també 
va aconseguir classificar-se en la 
4a posició. El diumenge era el torn 
de l'equip Benjamí. I les més petites 
també van demostrar maneres i ni-
vell. En aquesta categoria en Nivell 
I, l'equip del CN Mataró va ser el 1r 
classificat en Rutina Combinada, en 
Nivell II, l'equip va fer el 2n lloc i en 
el Nivell III, van obtenir el 1r lloc.

L'equip benjamí del CNM. | CEDIDA

Victòria del femení del Rem 
Capgrossos en l'estrena de la Lliga

Diumenge passat, Palamós va do-
nar el tret de sortida a la tempora-
da de regates de la Lliga de Llagut 
Català. Després d’una bona pre-
temporada, el Club de Rem Mataró 
s’hi va presentar amb les seves 
quatre tripulacions de competició. 

Començant per les cronometrades 
–prova que pels veterans són 1000 
metres dividits en dos llargs i una 
ciavoga i pels absoluts 1500 me-
tres amb també una ciavoga– els 
veterans masculins van fer el quart 
millor temps, classificant-se per 

Les palistes de l'equip femení del Rem Capgrossos de Mataró en acció. | CEDIDA

la final A. Les actuals campiones 
de Catalunya en la categoria de 
veterà femení no van tenir tanta 
sort i van obtenir posició per la 
final B. En la categoria d'absolut, 
el sènior masculí, la categoria més 
disputada, va aconseguir classifi-
car-se per la final B, mentre que 
l’absolut femení va quedar primera 
a la crono, aconseguint una posi-
ció avantatjosa. Ja a la regata, les 
coses no van ser gaire diferents a 
la crono. Els equips veterans mas-
culí i femení van aconseguir un 
quart i un sisè lloc respectivament, 
i l’absolut masculí va sumar punts 
en la vuitena posició. El cop d’ale-
gria el van donar l’equip absolut 
femení que van quedar primeres 
per davant de Premià, Cambrils 
i el Nàutic de Badalona amb una 
àmplia diferència.

La següent cita serà el dia 1 a Flix.
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

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

Everest 20:0  (24 i 25 juny)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes
Dissabte 23 només sessions fi ns a les 18:30h.

Con amor, Simon   16:00  18:10  20:20  22:30

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

Superagente canino   16:00  17:45  19:40

¡Que guapa soy!   18:10  22:40

Jurassic World: el reino caído 

 16:30  17:15  19:30  20:00  22:30

 [exc. ds.] 18:30  21:30       [ds.] 18:00

Han Solo: Una historia de Star Wars 21:00    [exc. ds.] 16:00

Deadpool 2  20:00  22:15        [ds.] 16:15

Sherlock Gnomes [exc. ds.] 16:30  18:15         [ds.] 18:30

Campeones 21:30

Peter Rabbit 16:00  

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

Con amor, Simon 12:10  16:30  19:00  00:00

 [exc. dm.] 21:30        [VOSE dm.] 21:30       [VOSE] 12:20

El mundo es suyo 12:12  16:10  18:15  20:20  22:25  00:30

Hereditary 12:00  16:20  19:00  21:45  00:30

Superagente canino 12:15  16:00  18:05  20:10

Jojo's Bizarre (Otaku) [dijous] 19:30

Que guapa soy!  12:10  16:45  19:15  00:40  00:50

 [exc. dj.] 22:15        [dj.] 22:30

Colmillo blanco  12:15

No dormirás  [exc. dj.] 16:00  18:15  20:30  22:45  01:00        

 [dj.] 16:10  21:15

Jurassic World: el reino caído 12:00  12:30  16:00  16:30  

 17:00  18:00  18:45  19:15  19:45  20:45  22:00  22:30  23:30  00:15

 [exc. dm.] 21:30        [VOSE dm.] 21:30       [VOSE] 12:20

Los extraños. Cacería nocturna 00:45

Han Solo: Una historia de Star Wars 

 12:00  16:20       [exc. dj.] 19:10  22:05        [dj.] 22:15

Deadpool 2 [exc. dj.] 16:00  21:15  23:45        [dj.] 16:30  22:10

Verdad o reto 00:45

Sherlock Gnomes 12:15  16:00

Vengadores: Infi nity War 21:40

Campeones 18:30

La Traviata (Òpera) [dijous] 20:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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   El Consorci per al Tractament 
de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme (CTRSUM) va estrenar 
dijous passat un documental al 
Teatre Monumental de Mataró: 
“Molta Merda”. Es tracta d'un fi lm 
d'una hora presentat per Quim 
Masferrer i produït pel CTRSUM,  
que mostra la realitat del reciclatge 
a la comarca del Maresme i, per 
extensió, d’arreu de Catalunya. El 
documental forma part de la cam-
panya de conscienciació Recicla i 
guanyaràs i compta amb guió de 
l’escriptor premianenc Pep Bras 
i la realització de Marc Barceló.

El documental està dividit en 
quatre capítols que es poden vi-
sionar de manera independent o 
que, junts, dibuixen una completa 

Estrenen 'Molta Merda'

realitat de la gestió de residus. Els 
quatre blocs se centren a desmun-
tar els tòpics relacionats amb el 
reciclatge, incidir en el cost eco-
nòmic de no reciclar, aprofundir 
en vies de futur per millorar els 
resultats en els índexs de reciclatge 
i conèixer en profunditat la tasca 
que fa una planta de valorització 
de residus de fracció resta. Amb 
aquests capítols, el documental es 
proposa conscienciar a la societat 
mataronina i maresmenca de la 
importància de reciclar. 

Després de la seva estrena al 
Monumental, el CTRSUM vol ofe-
rir visionats de “Molta Merda” als 
diferents ajuntaments consorciats 
de la zona per continuar consci-
enciant als maresmencs.

  

Pregunta de la setmana
On recitava poesia l'actor Carlos 
Olalla fa dos anys per guanyar-se 
la vida?

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

Resposta del núm. 1824
"Cinc"

Guanyadors:
• Imma Pinós Pujol
• Laia Dangla Ramon

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

Un documental amb Quim Masferrer al Monumental

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

HEREDITARY

Comencen a passar coses estranyes a 
casa dels Graham després de la mort de 
l'àvia. La seva filla, l'Annie, creu que la 
mort de la seva mare l'ajudarà a passar 
pàgina però tot es complica quan la 
seva filla veu fantasmes. 
Direcció: Ari Aster
Intèrprets: Toni Collette,  Gabriel Byrne,  
Alex Wolff
126min

TULLY

Marlo és una mare amb tres fills que 
rep un regal inesperat del seu germà: 
una mainadera que l'ajudi a les nits, la 
Tully. La seva relació amb aquesta jove 
sorprenent, amable i, a vegades, difícil, 
acabarà sent única. 
Direcció: Jason Reitman
Intèrprets: Charlize Theron, Mackenzie 
Davis, Mark Duplass
94min

CON AMOR, SIMON

Simon Spier és un jove de 16 anys que 
no s'atreveix a fer pública la seva ho-
mosexualitat i prefereix esperar. Un dia, 
però, un dels seus correus electrònics 
arriba a mans equivocades i les coses es 
compliquen. 
Direcció: Greg Berlanti
Intèrprets: Nick Robinson, Jennifer Gar-
ner, Josh Duhamel
110min

EL MUNDO ES SUYO

Una comèdia espanyola que té com a 
protagonista en Rafi, a qui la seva dona 
fa fora de casa perquè s'ha posat en un 
gran problema. Per això va a casa d'en 
Fali. Junts i en només 24 hores, hauran 
de resoldre molts imprevistos.  
Direcció: Alfonso Sánchez
Intèrprets: Alberto López, Alfonso Sán-
chez, Carlos Olalla
92min

SUPERAGENTE CANINO

Després d'un intent sense èxit de res-
catar un bebè panda robat, l'oficial caní 
Max haurà de treballar amb en Frank, un 
agent humà, i infiltrar-se en el següent 
objectiu dels lladres: un concurs caní a 
Las Vegas.
Direcció: Raja Gosnell
Intèrprets: Will Arnett, Ludacris, Natas-
ha Lyonne
92min

LAS GUARDIANAS

Enmig de la primera Guerra Mundial, els 
homes han marxat a lluitar i les dones 
s'han quedat a defensar les terres. Una 
mare de família treballadora dona feina 
a una jove de l'assistència pública. La 
seva amistat es convertirà en un pilar. 
Direcció: Xavier Beauvois
Intèrprets: Nathalie Baye, Iris Bry, Oli-
vier Rabourdin, Laura Smet
134min
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7,35€/m2

Por sólo

OFERTA!
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También disponemos
de peldaños y rodapiés

PAVIMENTO
INTERIOR / EXTERIOR
31,6x31,6cm
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

1P GRESS ARGENTONA 1826.indd   1 20/6/18   9:31



La tortuga fent la posta jus davant d'"El Xiringuitu'

L'aparició d'una tortuga babaua la ma-
tinada de dijous a divendres passat a 
la platja de Sant Simó per nidifi car-hi 
i pondre els ous, es pot considerar, 

per mèrits propis, l'esdeveniment de l'any a 
Mataró. Els responsables d''El Xiringuitu' van ser 
testimonis de l'esdeveniment quan el rèptil, de 
grans dimensions, va aparèixer a la platja amb 
la lentitud pròpia de l'espècie i va escollir el tros 
de platja a escassos metres de la guingueta per 
fer-hi un niu i començar a fer la posta i durant 
tres hores. L'endemà el vídeo i les fotografi -
es fetes pels testimonis d'excepció van córrer 
com la pólvora i les autoritats es van fer càrrec 
del fenomen. Els tècnics de Flora i Fauna van 
avaluar l'endemà el niu mataroní i qualifi caven 
d'excepcional la posta. 173 ous!

El curiós del cas és que el propietari de la guingueta 
que va donar l'avís, tenia certa formació i coneixe-
ments sobre com calia procedir davant un fet d'aques-
tes característiques, el que fa augurar que la cria de 
tortugues podria evolucionar favorablement. Jordi 
Esteve va viatjar fa uns anys a Costa Rica per, justa-
ment, veure en directe la nidifi cació de les tortugues. 
"En veure-ho aquí estava molt il·lusionat i vaig poder 
guiar una mica sobre com actuar". La descoberta va 
passar pels volts de les dues de la matinada i després 
de trucar al 112 s'hi va personar la Policia Local de 
Mataró i els Agents Rurals: "Alguns la volien ajudar 
a tornar a l'aigua, però les tortugues no es poden 
tocar", explica. Tampoc se les pot molestar en el mo-
ment de la posta i no els va bé la llum directa, per la 
qual cosa es van apagar els llums de la guingueta i 
les fotografi es calia fer-les sense fl ash.  

L'endemà s'activaven els protocols i els tècnics 
avaluaven l'estat del niu. Dels 173 ous se n'en-
duien 40 a les incubadores del CRAM, en deixa-
ven 130 enterrats i en trobaven 3 de trencats. 

El fenomen de la
tortuga babauaREPORTATGE

Text: Redacció

Fotos: Cedides

L'espectacular aparició de l'animal a la platja 
de Sant Simó i la seva posta de 173 ous desperta 
la màxima expectació a Mataró
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Les xifres de la posta a Mataró

Detall d'un moment de la posta dels ous i els tècnics de Fauna evaluant el niu l'endemà

L'Ajuntament tancava la zona immediata i el niu ja for-
ma part de l'escenografi a i és punt d'interès pels que 
van i vénen de la Platja de Sant Simó. De cop i volta la 
tortuga Babaua, pròpia de l'altra punta del Mediterrani 
o de Florida esdevenia l'animal més comentat a Mataró.

Un fenomen cada cop més normal

Elena Abella és col·laboradora del projecte 'Caretta 
a la Vista' de la UVIC que és referent en la difusió de 
bones pràctiques perquè la gent conegui el fenomen, 
relativament nou, de les nidifi cacions de babaues a 
les costes catalanes. La biòloga ens explica que "cada 
cop veiem més fenòmens d'aquests que abans no eren 
comuns, sembla que hi ha algun factor natural que 
està portant aquests animals a tenir aquest instint". 
Els tècnics han apreciat com exemplars provinents 
d'altres latituds estan escollint la costa catalana, on 
cada cop es repeteix més la seqüència mataronina: 
"és evident que hi ha dispersió de l'espècia i també 

La posta a Mataró va ser "ex-
cepcional" ja que normalment 
no superan els 80 o 90.

173 ous

que el canvi climàtic hi ajuda, ja que a aquests rèp-
tils la temperatura els condiciona en absolutament 
tot i la seva maduresa sexual en depèn".

Abella qualifi ca d'"absolutament excepcional" la 
dimensió de la posta que la tortuga va fer a Sant 
Simó, ja que la mitjana al Mediterrani no supera els 
100 ous. Respecte del futur dels 170 ous –130 al niu 
i 40 a la incubadora– prefereix anar amb peus de 
plom, ja que un índex regular d'èxit s'ubicaria en un 
cas d'entre el 20 i el 50 per cent de casos reeixits. 
"Al ser tants ous, vam apreciar que tenen un dèfi cit 
de calci però en tot cas encara és aviat i de fer no 
està ni comprovat que el niu sigui fèrtil".

Els tècnics han ubicat a prop del niu mataroní 
uns sensors de temperatura que permeten contro-
lar l'evolució dels ous i preveure quan podria ser el 
naixement. Abella diu que "és aviat" però garanteix 
que hi haurà un seguiment tècnic i humà del mateix 
quan s'acostin els possibles naixements.

És le període aproximat que 
pot durar la incubació dels 
ous en el niu.

75 dies

Un èxit del voltant de la meitat 
dels ous seria un molt bon 
índex, segons els experts.

50 per cent

Reportatge
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La tortuga careta o tortuga babaua (Caretta 
caretta) és una tortuga marina de l'ordre dels 
quelonis i de la família dels quelònids que viu a 
les mars tropicals i subtropicals i es troba amb 
freqüència a la Mediterrània, on sempre havia 
estat molt abundant. Aquesta espècie es troba 
en perill d'extinció; ha estat caçada durant segles 
per la seva carn i la seva closca i els seus ous 
han estat sostrets de les platges per ser venuts 
pel consum humà. Actualment, són molestades 
pel turisme no organitzat i per les urbanitzacions 
costaneres.

L'espècie és carnívora, s'alimenta de 
mol·luscs, crustacis, peixos, meduses i 
altres petits i mitjans animals marins, 
que masteguen amb les seves grans 
i poderoses mandíbules. Com altres 
tortugues marines, les femelles retor-
nen a dipositar els seus ous a prop de 
la mateixa platja on havien desclòs. Al 
contrari d'altres tortugues de mar, la 
persecució del mascle i l'aparellament 
usualment no tenen lloc a prop de 
la platja d'anidament, fent-lo al llarg 
de les rutes de migració entre camins 

d'alimentació i d'aparellament. Per motius de 
reproducció pot formar concentracions de cen-
tenars d'individus. La maduresa sexual arriba 
cap als 10 anys, quan posseeix una longitud 
de 60 cm. L'aparellament es produeix usual-
ment a la superfície, els mascles usen les seves 
dues arpes per aferrar-se al llom de les 
femelles. El període de reproducció 
és de maig a setembre.

Una epècie en perill d'extinció

El perill són les aus

Si fi nalment les cries neixen, es donarà un moment 
delicat, ja que les petites tortugues són molt vulnera-
bles en el camí de reton a l'aigua. Les aus carronyaires 

Dues entitats 
aninamlistes han 
organitzat torns per 
vetllar la seguretat 
del niu i demanen, 
especialment, reforç 
de cara a la nit de 
Sant Joan, quan la 
platja s'omple de 
gom a gom

freqüència a la Mediterrània, on sempre havia 
estat molt abundant. Aquesta espècie es troba 
en perill d'extinció; ha estat caçada durant segles 
per la seva carn i la seva closca i els seus ous 
han estat sostrets de les platges per ser venuts 
pel consum humà. Actualment, són molestades 
pel turisme no organitzat i per les urbanitzacions 

L'espècie és carnívora, s'alimenta de 
mol·luscs, crustacis, peixos, meduses i 
altres petits i mitjans animals marins, 
que masteguen amb les seves grans 
i poderoses mandíbules. Com altres 
tortugues marines, les femelles retor-
nen a dipositar els seus ous a prop de 
la mateixa platja on havien desclòs. Al 
contrari d'altres tortugues de mar, la 
persecució del mascle i l'aparellament 
usualment no tenen lloc a prop de 
la platja d'anidament, fent-lo al llarg 
de les rutes de migració entre camins 

de 60 cm. L'aparellament es produeix usual-
ment a la superfície, els mascles usen les seves 
dues arpes per aferrar-se al llom de les 
femelles. El període de reproducció 
és de maig a setembre.

poden estar-ne fent el seguiment. Abella, però, té 
clar que "quan hi ha persones humanes les aus no 
poden actuar" motiu pel qual si el seguiment del 
niu fa pensar en l'èxit de la posta, s'articularan els 
protocols necessaris. Els preceptes d'aquests és re-
comanable de llegir a la web de Caretta a la Vista.
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Estades formatives per a 67 alumnes d’ESO

El programa Projectes Singulars facilita estades formatives d’alumnes d'ESO de vuit 
centres de Mataró a 76 empreses de la ciutat

Emprenedoria:  Mireia Camacho  

 La sala d’actes de l’Institut 
Miquel Biada va acollir l’acte 

de cloenda de l’11a edició dels 
Projectes Singulars. Es tracta d’una 
iniciativa per oferir suport als jo-
ves en els darrers cursos de l’ESO 

perquè trobin un espai educatiu 
adaptat a les seves necessitats amb 
un aprenentatge atractiu i que 
combini el treball escolar amb les 

AMB EMPENTA
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L'espai de l'economia social

Rècord d’assistència a la 
Fira d’Entitats d’Economia
Social i Solidària de Mataró
La Plaça Santa Anna va acollir l'esdeveniment

MESSMataró: Redacció 

 La Plaça Santa Anna va acollir el 
dissabte 16 de Juny la Fira d’Enti-
tats d’Economia Social i Solidària 
en una jornada que va aplegar gai-
rebé un miler d’assistents que va-
ren descobrir de primera mà expe-
riències transformadores.

La tercera edició de la fi ra va 
ser l’acte estrella de la segona 
setmana del “Mes de l’Econo-
mia Social i Solidària de Mataró 
– #MESSMataró”, un acte on les 
cooperatives i entitats de l’eco-
nomia social i solidària de la ciu-
tat, van donar a conèixer els seus 
productes, serveis i experiències a 
la ciutadania. La Plaça Santa Anna 
va ser el lloc elegit per les entitats 
organitzadores per a realitzar la 
tercera edició d’aquesta fi ra, un
emplaçament clau per a donar vi-
sibilitat a les més de 25 iniciatives 
que van participar i que valoren 
molt positivament el canvi d’em-
plaçament i de dates.

Les entitats participants varen 
ser de diversos sectors com l’ali-
mentació, l’artesania, l’intercanvi, 

la comunicació, els serveis profes-
sionals, els subministres així com 
es va comptar amb les més històri-
ques com la Unió de Cooperadors 
i altres que tot just estan en procés 
de creació com Coop de Pedal, de 
bicimissatgeria ecològica.

Com a novetat d’enguany es va 
presentar el “Passaport d’ESS”, un 
document creat perquè els assis-
tents descobrissin de forma inte-
ractiva la fi ra. Un cop visitada la 
parada, es segellava el passaport i 
s’entrava en el sorteig d’un àpat a 
l’Espai Culinari Cafè de Mar.

El #MESSMataró, co-organitzat 
per la Xarxa d’Economia Solidària 
de Mataró i l’Ateneu Cooperatiu 
del Maresme continua. Encara tens 
la possibilitat de descobrir més 
sobre l’economia social i solidària 
amb aquests actes:

- Divendres 29 de Juny \ 
Estratègies de fi nançament de 
l’ESS.

- Dissabte 30 de Juny \ Escola 
d’estiu de la XES: Economies fe-
ministes: esbrinant com posar la 
vida al centre de l’economia.

Més info a: 
http://mess.ateneucoopmaresme.cat  al hashtag #MESSMataró

estades formatives a empreses. 
Enguany Projectes Singulars ha 
facilitat que 67 alumnes de 4t curs 
d’ESO de vuit centres de secun-
dària de Mataró hagin fet estades 
formatives a 76 empreses i entitats 
de la ciutat durant el curs escolar.

Concretament, enguany han 
participat en aquesta iniciati-
va estudiants del Miquel Biada, 
Josep Puig i Cadafalch,  Alexandre 
Satorras, Thos i Codina, Damià 
Campeny,  Laia l’Arquera, GEM i 
l’Escola Pia de Santa Anna. 

Una oportunitat
Durant les estades a les empreses 
l’alumnat té l’oportunitat d’adqui-
rir coneixements pràctics sobre les 
tasques de la professió que està 
explorant, descobrir i adaptar-se 
a hàbits i valors relacionats amb el 
món laboral i informació de les di-
ferents sortides professionals que 
ofereix la professió, etc. Entre les 
empreses i entitats col·laboradores 
s’hi troben perruqueries, entitats 
socials, escoles, bars i restaurants, 
botigues de diversos productes, 
guarderies i molt més.

Que continuïn estudiant
La iniciativa persegueix que els 
alumnes que hi participen es deci-
deixin a acabar l’ESO i a continuar 
els seus estudis postobligatoris. A 
més, també s’afavoreix el possible 
procés de transició al món labo-
ral dels joves participants amb 
uns bons resultats, gràcies a la 
col·laboració d'empreses i entitats. 

Què són?

Els projectes desenvo-
lupats a la ciutat són 
fruït d’un conveni de 
col·laboració entre el 
Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Mataró
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Amb Empenta

Alumnes d'El Turó, finalistes a l'"Scratch 
Challenge" del concurs mSchools
Marc Guerrero, Alejandro Silva, Aaron Tudela i Arturo Martínez van crear un concurs 
de preguntes i respostes sobre el món laboral

Solidaritat: Redacció 

 Dissabte 9 de juny es va ce-
lebrar a la Farga de l'Hospitalet 
del Llobregat la fi nal del concurs 
mSchool Student Awards. El grup 
d'alumnes de 5è de Primària d'El 
Turó es va classifi car dins els 20 mi-
llors equips de Catalunya, tot i ha-
ver-hi més de 50 mil participants.

Els alumnes Marc Guerrero, 
Alejandro Silva, Aaron Tudela i 
Arturo Martínez van crear un pro-
jecte que consistia en un concurs 
de preguntes i respostes sobre el 
món laboral. 

D'aquesta manera, aprenien 

programació, alhora que amplia-
ven els seus coneixements sobre les 
professions, els salaris i els drets i 
deures dels treballadors.

El concurs es distribuïa entre 
les categories "App Education", 
"Mobile History map" i "Scratch 
challenge". És en aquesta darrera 
on hi havia l'equip fi nalista d'El 
Turó, que va haver de fer la prova 
en directe el dia de la fi nal.

Què és l'Scratch?
Scratch és un llenguatge de pro-
gramació lliure orientat a l'ense-
nyament que facilita la creació 

d'històries interactives, simulaci-
ons, jocs i animacions, i a compatir 
les creacions a través d'internet.

Incentivar i promoure les com-
petències digitals
El mSchool és un concurs que vol 
incentivar i promoure les compe-
tències digitals i desenvolupar el 
pensament creatiu entre els més 
joves. En la convocatòria d'en-
guany, els participants havien de 
presentar a concurs projectes de-
senvolupats mitjançant el llen-
guatge Scratch basats en el repte 
"De grans serem...".

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

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
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Serà el 58è Aldi de 
Catalunya i el segon del 
Maresme central, sumat  
al que hi ha a Cabrera  
de Mar

ALDI obrirà un nou supermercat a Mataró, 
a la zona del Rengle 
Apostant per la contractació local, l’obertura d'aquest nou equipament  
generarà 15 nous llocs de treball

Comerç: Redacció 

  La cadena de supermercats i 
alimentació ALDI inaugurarà, el 
pròxim 29 de juny, un nou esta-
bliment a Mataró que generarà 
15 nous llocs de treball. La bo-
tiga estarà ubicada a la carrete-
ra de Barcelona 55, i comptarà 
amb 1.200 m² de supermercat. 
L'horari serà el mateix que la resta 
de botigues de la cadena: obriran 
de dilluns a dissabte de 09:00 h 
a 21:30 h.

ALDI aposta per oferir un ampli 
ventall de productes en les cate-
gories d'alimentació, drogueria, 

higiene i basar. En el nou establi-
ment d'ALDI a Mataró els clients 
podran trobar més de 2.500 pro-
ductes amb tot allò que necessi-
ten: productes frescos, envasats, 
regionals, i més de 200 productes 
ecològics.

Inauguració amb degustació
El dia de la inauguració del nou 
supermercat, tots els clients que 
assisteixin a la botiga podran gau-
dir d'una degustació de productes 
ALDI i de cuina en directe a més 
d'una promoció inaugural per una 
compra superior als 25 euros.

Amb aquesta nova superfície, 
ALDI sumarà 58 establiments a 
Catalunya, 32 dels quals a la pro-
víncia de Barcelona. La cadena té 
previst obrir un total de 32 noves 
botigues per tota Espanya, resul-
tat d'una inversió de 97 Milions 
d'euros.

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGÜEDADES: 
MUÑECAS, juguetes antiguos, 
coches scalextrics, tebeos, cómics, 
álbumes, cromos, objetos religiosos, 
militares, vinos, licores, cajas de 
puros, tabaco, mecheros, plumas, 
bolígrafos, consolas, videojuegos, 
música, cine, libros, restos de pisos 
herencias. Tasación justa. Pago in-
mediato 627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿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  
MATARÓ -C/ÀLAMOS. Pis en Venda 
56m2, 3 hab., Asc. 119.000€. Ref 
6177. Informi´s. 93.798.00.50
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
PRECIOSO ÁTICO REFORMADO. 
Arenys de Munt centro. Todo 
exterior, gran terraza, 1hab., 
comedor grande con vistas. 
105.000€. 670.878.868 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
NAU DE LLOGUER a Pla d'En Boet de 
547m2 amb 7m2 d’alçada. Accés per 
a camions REF 6106. 93.798.00.50
MATARÓ NAU en venda o llo-
guer de 312m2 diàfana. REF 6129. 
93.790.00.50
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de con derecho al resto de 
vivienda. Terreno. Zona tranquila. 
Urbanización (Argentona). 280€. 
615.170.534
SE ALQUILA HABITACIÓN. 
650.919.205
ALQUILO PISO 4 habitaciones barrio 
Molinos comunidad pequeña 800€/
mes reformado y bien comunicado 
jpib.izquierdo@gmail.com
ALQUILO PESCADERÍA sin traspaso. 
93.790.16.85

TREBALL

BUSQUEM AJUDANT DE CUINA per 
mitja jornada, vespre/nit. Envieu 
currículum barrestaurantmataro@
gmail.com
MONITOR DE NATACIÓ Titulat, amb 
nocions d'aquagym. Incorporació 
immediata. Enviar cv a: rrhh@
cempremia.cat

CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

39 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

TREBALL

PRECISEM AUTÒNOM COMERCIAL. 
Empresa de serveis i assegurances. 
Formació a càrrec de l'empresa. 
Interessats trucar 93.173.33.01 Srta. 
Mari Carme
URGE ENCARGADA en Mataró. Piso 
de muchos años, clientes fi jos. Edad 
entre 40 y 50 años. Contrato más 
comisiones. Turnos, fi nes de sema-
na, festivos. 655.226.610
SE PRECISAN ENCARGADAS pa-
ra piso de relax en Mataró y 
Barcelona. Edad máxima 50 años. 
Disponibilidad, turnos rotativos, fi -
nes de semana y festivos. Alta en la 
S.S. Buen sueldo más comisiones. 
625.511.066
SOCORRISTA AQUÀTIC TITULAT per 
el mes d'Agost. Enviar cv a: rrhh@
cempremia.cat
SE PRECISA OFICIALA confec-
ción máquina de gomas y boras. 
696.491.197
NOI 22 ANYS. Disponibilitat tem-
porada d'estiu, amb possibilitat de 
treballar a temps parcial la resta de 
l'any. Experiència en restauració, 
magatzem i reposador. Responsable 
i seriós. 605.645.386
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do personas mayores. 631.035.671
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL 
s'ofereix per fer de cangur. Tinc 
experiència de monitora en casal. 
658.882.595
CHICA SE OFRECE para cuida-
do personas mayores (interna) 
688.304.661
BUSCO TRABAJO por horas o inter-
na. 698.202.635
CHICA BUSCA LIMPIEZA casa. 
632.560.495
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, canguro, cuidado ancianos. 
647.913.354
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do niños. Disponibilidad horaria. 
698.229.774

CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

39 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

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 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim pisci-
nes, diposits de reg, manteniments, 
autoritzats per el transport de resi-
dus (ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
Reformas, reparaciones. 629.232.530
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç estiu tots els nivells, 
difi cultat aprenentatge, tècniques 
estudi. Antònia 693.484.186

TAROT

ESTHER VIDENTE. Cartas españolas, 
limpieza Aura. 30€. Horas concer-
tadas. 642.394.572

· Anticipo venta propiedad · Aceptación herencias
· Stop embargos o remates

· Dinero para Negocios, reformas, lo que necesites
· Gestión profesional inmobiliaria

IMPULSA TU LIQUIDEZ
DE 6.000€ A 500.000€ EN 48H

SÓLO CON GARANTÍA DE PROPIEDAD

637 469 690       935 476 427       hola@impulsing.es

IMPULSA TU LIQUIDEZ

Econòmics
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VARIS

SEÑOR, culto, naturista, vida sana. 
Conocería mujer, bella, atracti-
va, espiritual. Compartir amor. 
722.268.050
HOMBRE COMPROMETIDO 50 años. 
Agradable, respetuoso, discreto y 
con buena presencia. Le encantaría 
encontrar una buena chica agrada-
ble, discreta. Con la que tener una 
bonita relación de amistat y compli-
cidad. Whatsapp 722.310.654

CONTACTES

LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 48 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
SENSUAL DIFERENTE 688.440.784 
SEÑORITA MASAJISTA MORBOSA to-
dos los servicios. Centro de Mataró. 
615.276.112
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas nu-
evas. También a domicilio. Zona La 
Havana, Rda. Cervantes. 688.019.809
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASAJE CHINO. Zona Rocafonda. 
2 chicas. También a domicilio. 
688.159.279
QUIROMASSATGISTA GUAPISSÍMA. 
Mataró 625.555.824

núm. 1825 del 15 al 21 de juny del 2018
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Amb la voluntat d'engrescar als 
partits a crear aquesta candidatura 
unitària, els impulsors iniciaran 
una ronda de contactes amb partits 
i entitats sobiranistes, antics caps 
de llista a les eleccions municipals 
i diverses entitats ciutadanes com, 
per exemple, la federació d'asso-
ciacions de veïns, entitats cultu-
rals, sindicats i gremis.  Durant la 
ronda de contactes, es proposaran 
donar a conèixer i escoltar les se-
ves propostes i opinions i fent-
los arribar el motiu de l'impuls 
d'aquesta proposta.

Contra una alcaldia unionista
Els impulsors consideren neces-
sària la creació d'una candidatura 
unitària sobiranista. Destaquen 
que si el sobiranisme no és la força 
més votada, només es podria acon-
seguir una l'alcaldia republicana 
si un dels partits sobiranistes ob-
tingués majoria absoluta, fet que 
opinen que en cap cas està garan-
tit. Per tant, consideren que és un 
risc que els partits del 155 puguin 
assolir l'alcaldia i executar les seves 
polítiques. | Redacció

 Ha nascut a Mataró un grup pro-
motor de la Candidatura Unitària 
Republicana i Sobiranista a Mataró 
per les eleccions Municipals del 
2019. De moment, els seus mem-
bres ja han recollit més de 1.000 
signatures de ciutadans de Mataró 
que donen suport a la proposta 
unitària. En la darrera reunió de la 
Junta promotora, el grup ha acor-
dat portar al carrer la recollida de 
signatures, per així poder explicar 
ciutadà per ciutadà l'abast de la 
proposta i aconseguir augmentar 
el nombre de signatures.

La campanya es farà cada dis-
sabte a partir d'aquesta setmana 
entre les 18h i les 20.30h de la tarda 
a la cruïlla de la Plaça Santa Anna 
amb la Riera.

El grup promotor segueix recollint suports de cara al 
projecte per les eleccions Municipals del pròxim 2019

Més de 1.000 firmes per la llista 
unitària independentista

 Estela Guerrero, de Sant Vicenç 
de Montalt, ha estat escollida com 
a nova presidenta comarcal de 
Societat Civil Catalana al Maresme, 
on l'entitat compta amb més de 
600 inscrits. Guerrero ha volgut 
explicar que aquesta nova etapa 
es caracteritzarà per les estructu-
res de Societat Civil Catalana, que 
incorporarà tres vicepresidències 
representades per PSC, Ciutadans 
i PP. En el cas del Maresme tam-
bé se seguirà la mateixa fórmu-
la, que aglutinarà els tres par-
tits polítics entre els càrrecs de 
vicepresidència.

La nova presidenta també ha 
exposat que l'objectiu de SCC-
Maresme és eixamplar la majoria 
social de maresmencs i maresmen-
ques que entenen el procés d'in-
dependència de Catalunya com un 
error des del punt de vista social 
i econòmic.

Una major presència pública
Societat Civil Catalana del 
Maresme pretén aconseguir tenir 
una major presència pública mit-
jançant carpes en places i mercat.
Guerrero fuig de les batalles per 
banderes i llaços aclareix que "som 
gent de llibertat i de respecte per 
allò que és públic". | Redacció

Asseguren que compten 
amb 600 afiliats

Societat Civil 
Catalana del Maresme 
renova la Junta

La presentació del manifest per una candidatura unitària

Membres de la nova junta  Cedida 

 Daniel Ferrer 

1

El grup seguirà recollint 
signatures un cop per 
setmana, els dissabtes, 
a La Riera

Ciutat núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 L'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès en la 
primera etapa i que des de fa 14 
anys introdueix l'idioma en edat 
preescolar ha perfeccionat el seu 
programa adoptant en exclusiva a 
casa nostra el TET, el Total English 
Teaching. Es tracta d'una metodo-
logia perfeccionada durant anys a 
València que Anca té en exclusi-
va a casa nostra i que parteix de 
la interacció per tal que els nens 
i nenes aprenguin l'idioma amb 
gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents com 
les cançons, agafant les tradici-
onals de cada època de l'any o 
estació. S'identifi quen elements 
a partir d'aquestes cançons i es 
van aprenent diferents conceptes 
de forma dinàmica amb una me-
todologia molt pràctica i efi cient. 
Es tracta d'un mètode molt parti-
cipatiu que no cansa ni avorreix 
els nadons. 

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

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

núm. 1826 del 22 al 28 de juny del 2018Publicitat
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Societat: Mireia Camacho

 Durant el cap de setmana el Vell 
Parc Central es va omplir de curio-
sos i curioses disposats a 'sempro-
nianejar'. El Semproniana Market 
va ocupar tot el recinte i el va de-
corar amb llums, fusta i paradetes, 
que li donaven exactament l'aspec-
te buscat. El parc només disposava 
d'una porta d'accés oberta, on hi 
havia un tendal per comprar les 
entrades. A canvi de 3 euros, et 
proporcionaven una polsera que 
t'atorgava l'accés durant els tres 
dies que ha estat el mercat. Durant 
bona part del dia, el tendal de les 
entrades estava gairebé buit, però 
a partir de les 6 de la tarda la cosa 
canviava i es formava una llarguís-
sima cua.

Un cop dins, unes lletres de 
fusta amb bombetes donaven 
la benvinguda amb la paraula 
"Semproniana'm". En arribar a 
l'última 'M', trobaves les primeres 
paradetes. La majoria eren de roba, 
però també s'hi podien trobar al-
tres de joies i objectes de decoració.

El mercat formava dos cercles: 
un més gran amb les paradetes 
de botigues, algunes de les quals 

Èxit de públic a la primera edició del Semproniana Market, que omple de carpes de les 
botigues i foodtrucks el recinte del Vell Parc Central  

es poden trobar a Mataró, i un 
altre més petit envoltant la pista 
pavimentada que formaven els 
'foodtrucks'. Al mig de la pista, 
hi havia taules i cadires per poder 
gaudir dels àpats que s'oferien 
i descansar. En un dels extrems 
de la pista pavimentada, però, hi 
havia un escenari de fusta on hi 
tocaven grups i bandes en directe.

Ambient alternatiu i elegant
L'ambient alternatiu i elegant tí-
pic d'aquest tipus de mercats va 
arribar al seu moment clau quan 

Mataró "sempronianeja" a la primera

El Semproniana Market es va omplir de gom a gom durant les tardes i vespres M. Camacho

el sol va començar a desaparèi-
xer. No va ser fi ns que va haver-hi 
prou foscor que els centenars de 
llums que hi havia per tot el parc 
van començar a brillar i li van do-
nar el característic ambient del 
Semproniana Market.

Al capvespre la zona estava molt 
més animada, amb gent que hi ana-
va sopar i d'altres que aprofi taven 
la fresca de la nit per sortir a veure 
les paradetes. Tots, però, curiosos 
per saber què trobarien en aquest 
primer Semproniana Market i dis-
posats a 'sempronianejar'.

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

Arxiu 

L'organització del Semproniana en fa una molt bona valoració: 
"Ha sigut molt exitós, tothom qui ha participat ha recuperat la 
seva inversió i agraeixo a la gent que ha confiat en el projecte. 
Els resultats demostren que a Mataró feien falta activitats com 
aquesta, que ajuden a millorar la ciutat", assegura Sergi Díaz.

Valoració molt positiva

Ciutat
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Societat: Mireia Camacho

 L’Ajuntament ha instal·lat als 
carrers de la ciutat 60 contenidors 
de recollida selectiva de roba de se-
gona mà, a través del nou gestor de 
les deixalleries municipals, l’em-
presa d’inserció social Solidança. 
Els contenidors corresponen al 
programa Roba Amiga destinat a 
promoure la inserció social de per-
sones en situació de vulnerabilitat 
social. Amb els nous contenidors, 
l’objectiu és arribar a recollir uns 
250.000 kg a l’any, uns 2 kg de roba 
per habitant. 

Actualment, a Mataró es recullen 
0,5 kg de roba entre la dipositada a 
les deixalleries municipals i la mitja 
dotzena de contenidors que fi ns 
ara estaven repartits per la ciutat. 
Tot i això, es calcula que cada per-
sona es desprèn a l’any d’uns 7 o 
8 kg de roba o residus assimilats 
que no arriben a reciclar-se.

Als contenidors taronja s’hi pot 
dipositar roba usada, roba de llar, 
sabates i altres residus tèxtils per 
a la seva revaloració a través de la 
reutilització i el reciclatge. La roba 
millor deixar-la neta, plegada i dins 
d’una bossa tancada, i en el cas 

L’objectiu és recollir 2 quilos de roba per habitant l’any destinats a la reutilització 
i generació de llocs de treball  

de les sabates han d’anar també 
lligades pels cordons o amb cinta.

Potenciar l'economia circular
El nou gestor de les deixalleries 
municipals, Solidança, forma part 
del programa Roba Amiga, im-
pulsat per diferents entitats de 
Catalunya sense ànim de lucre. 
La iniciativa està destinada a crear 
llocs de treball reservats a inser-
ció sociolaboral de persones en 
situació de vulnerabilitat social 
mitjançant la recollida, revalorit-
zació i reutilització del residu tèx-
til. Actualment 148 persones en 

60 contenidors de roba per tota la ciutat

Un dels contenidors que serveix per reutilitzar roba Cedida

situació de vulnerabilitat social 
treballen a Catalunya en el marc 
del programa.

Un cop recollida la roba dels 
contenidors taronja, en funció 
del seu estat, el material es ven a 
les botigues de Roba Amiga com 
a roba de segona mà o s’exporta 
a països del Sud, creant llocs de 
treball i enfortint les economies 
locals. Algunes de les peces de roba 
també s’utilitzen per produir draps 
per a la indústria o es reciclen per 
a l’elaboració de borres i fi latures, 
destinats a les indústries tèxtils i 
altres.

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

El desplegament de contenidors per a la recollida selectiva de 
roba és la primera novetat del nou contracte de gestió de les 
deixalleries municipals, en vigor des de l’1 de juny. El contracte 
s’ha adjudicat per 4 anys, prorrogables a dos més, i un import 
anual de 299.860,90 €. El nou contracte també preveu reorga-
nitzar els horaris de les deixalleries per disposar de deixalleria 
mòbil també els diumenges i promoure iniciatives en l’àmbit de 
l’economia circular a través dels serveis vinculats al contracte. 
Per exemple, es vol obrir un espai d’autoreparació de petits 
electrodomèstics (electrònica, tèxtil i bicicletes) a la Casa Capell.

Nou contracte de les deixalleries

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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Sant Joan, la nit més especial de l'any
En absència d'una gran revetlla popular, són els carrers i barris amb més història els 
que prenen el protagonisme del 23 de juny mataroní

Festes: Cugat Comas

 La Nit de Sant Joan arriba aquest dissabte amb tota 
l'artilleria d'al·licients que la converteixen, cada any, 
en una de les cites més especials de tot el calendari. 
Inserida de ple en cap de setmana, és probable que 
l'absència de pont reforci el nombre de gent que 
no marxarà i que farà la Revetlla a Mataró, sigui en 
cases particulars, locals d'oci nocturn o en les dife-
rents revetlles organitzades. Per aquest any sí que 
ha augmentat la demanda de casetes de pirotècnia 
pel que el consum de petards s'espera que repunti. 
Les fleques i pastisseries enllesteixen les coques es-
pecials, el peix puja de preu i el cava s'ha de prendre 
ben fresc perquè la temperatura ja és estival. I, amb 
tots aquests ingredients, la ciutat fa festa al carrer. La 
gran nit mediterrània amb la platja i la guingueta, 
sovint, de teló de fons.

Petards, música, taules parades i sopar a la fresca. 
Són els ingredients de la jornada, consagrada també 
al protagonisme del mateix foc que encendrà la fo-
guera del Carrer de Sant Joan al punt de la mitjanit 
–després de la Baixada de les Bruixes i abans de la 
dansa ritual al voltant– o a la Flama del Canigó. La 

seva arribada i rebuda es fa a totes les revetlles locals: 
a la que es fa a Rocafonda des de l'any passat, a la del 
carrer d'Altafulla, a la de Peramàs-Esmandies –histò-
rica, que tanca la festa del barri– o la del propi carrer.

La platja serà en molts casos l'escenari escollit 
per allargar les hores de la nit més curta de l'any. 
És també la gran nit de les guinguetes i hi haurà, 
segur, expectació especial a Sant Simó on un grup 

d'animalistes vetllarà per la seguretat del niu de 
tortuga que hi ha.

A escala comarcal, Sant Joan també presenta ci-
tes especials a Vilassar de Mar, on és Festa Major, a 
Arenys de Mar on la Revetlla sempre és celebrada 
i, com a novetat, a Llavaneres amb una festa jove.

La Flama del Canigó 
arribarà a Mataró i 
encendrà les  
diferents revetlles

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Rocafonda repeteix 
Revetlla en format 
de tarda per segon 
any, amb ambient 
familiar
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Teatre: Redacció

 La nova Temporada Estable de 
Teatre i Dansa del Monumental 
de cara a la pròxima tardor comp-
ta amb cinc muntatges de teatre, 
circ i dansa i grans noms com el 
d’Emma Vilarasau, Julio Manrique, 
Sílvia Munt o la mataronina Clara 
de Ramon.

La temporada començarà el 5 
d’octubre amb ‘Sopa de pollastre 
amb ordi’, dirigida per Ferran Utzet 
i amb un repartiment format per 
noms com Màrcia Cisteró, Míriam 
Alamany i Ricard Farré. És un text 
d’una gran càrrega emotiva escrit 
per Arnold Wesker, que recull la 

La temporada d’arts escèniques comptarà amb espectacles teatre, 
circ i dansa i dues de les cites doblaran representació  

pèrdua de les il·lusions i dels ideals.
La segona cita teatral serà ‘Èdip’, 

espectacle d’Oriol Broggi que 
comptarà amb una doble funció. 
Julio Manrique es posa a la pell del 
rei de Tebes en una de les grans 
tragèdies de Sòfocles. A part de 
Manrique, la crítica ha aplaudit 
també la interpretació de la ma-
taronina Clara de Ramon, que re-
peteix amb LaPerla29.

De la dansa a 'La Resposta'
El teatre clàssic donarà pas a una 
producció de dansa de primera 
dirigida per Roberto Olivan el prò-
xim 9 de novembre. Es tracta de 
‘Cuculand Souvenir’, un muntatge 

'Èdip' i 'La Resposta' de Sílvia Munt, 
a la tardor del Monumental  

Èdip, de LaPerla29, és un dels espectacles més esperats Cedida

que juga amb la gravetat, els cos-
sos, les llums, la plasticitat i els 
sons. La següent cita serà el 24 
de novembre d’un espectacle que 
encara no s’ha estrenat però po-
dria ser un dels èxits de la tem-
porada, el qual compta amb un 
repartiment de luxe amb Emma 
Vilarassau, Francesc Garrido i 
Ferran Rañé. Es tracta de ‘La res-
posta’ de Sílvia Munt.

La temporada acabarà el 2 de de-
sembre amb el circ de ‘Rhumans’, 
dirigit per Jordi Aspa. Serà el tercer 
espectacle de la trilogia clownesca 
iniciada amb ‘Rhum’ i ‘Rhümia’ 
amb els pallassos Jordi Martínez, 
Joan Arqué, Roger Julià, Pepino 
Pascual i Mauro Paganini.

La compra d’abonaments
La venda de nous abonaments serà 
del 25 al 29 de juny a les ofi cines de 
la Direcció de Cultura de l’Ajunta-
ment de Mataró (de dilluns a di-
vendres de 9 a 14h i de dimecres a 
divendres de 18 a 20h del vespre). 
El preu dels abonaments és de 66 � 
a la platea i de 55,2 � a l’amfi teatre. 
A partir del 2 de juliol es podran 
comprar les entrades individuals.Cedida Una altra obra destacada és 'La Resposta' de Sílvia Munt
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Teatre: Redacció

 La Xarxa de Biblioteques de 
Mataró agafa protagonisme amb 
la pujada de la temperatura i 
ofereix una àmplia programació 
durant aquest estiu a través dels 
cicles: "Empedrat de contes" i 
"Capvespres als Jardinets". 

Durant els mesos de juny, juliol, 
agost i setembre s'han programat 
més d'una trentena d'activitats 
com hores del conte, presentaci-
ons literàries, espectacles de petit 
format i concerts. Són dues cites 
que ja es poden considerar conso-
lidades i que ajuden a reforçar el 
paper d'aquests equipaments com 

Durant tot l'estiu hi haurà més de 30 activitats per a tots els gustos als jardins de les 
biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas  

a actors culturals de primer nivell.

"Empedrat de contes"
El cicle "Empedrat de contes" pro-
posa espectacles de petit format 
de música, titelles i teatre dirigits 
a públic familiar als jardins de les 
dues biblioteques durant els mesos 
de juliol, agost i setembre. Aquesta 
és la 8a edició del cicle, pel qual 
s'han programat un total de 24 
hores del conte especial. 

Les cites seran els dimarts a les 
18 h a la biblioteca Pompeu Fabra, 
mentre que a la biblioteca Antoni 
Comas serà els dimecres a les 19 h 
però a les 18 h durant el mes de se-
tembre. També s'oferiran sessions 

Les biblioteques agafen torn  

Les dues biblioteques públiques de Mataró agafen protagonisme Daniel Ferrer 

de l'hora del conte en anglès i ses-
sions en llengua de signes catalana.

Per un públic adult
El cicle "Capvespres als Jardinets", 
en la seva sisena edició, ofereix 
una programació dirigida a públic 
adult d'espectacles íntims, de petit 
format, de música i literatura en 
un en els jardinets de la biblioteca 
Pompeu Fabra. El cicle començarà 
al mes de juny amb la presentació 
de dos llibres i un concert de l'Es-
cola de Música Municipal.

Al juliol destaquen els espec-
tacles literaris "Romança 3.0 del 
drac negre" i "El bon ciutadà", 
així com una nova edició de la nit 
de contes eròtics de Les Santes 
el dijous 19 de juliol. I al setem-
bre, el cicle fi nalitzarà amb els 
concerts dels mataronins The 
White Chameleon i Kaj Tiel Plu.

2

Els Capvespres mante-
nen el compromís amb 
els grups locals i tancaran 
amb un doble concertLa Biblioteca Antoni Comas, a l'Escorxador D.Ferrer 

Cultura
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d’Emocions. Es tracta d’un cicle 
de concerts a la bonica terrassa 
d’aquest restaurant que comp-
tarà amb bona música, menjar i 

 Aquest dissabte 23 de juny, coin-
cidint amb la Revetlla de Sant Joan, 
SorliEmocions de Vilassar de Dalt 
començarà la 4a edició de les Nits 

El cicle comença aquest dissabte i oferirà un concert 
a la fresca cada dissabte fins al mes de setembre

Música de qualitat en la IV 
edició de les Nits d’Emocions

Sorli Emocions programa concerts Cedida

beguda de primera. Cada dissabte 
la terrassa del Restaurant acollirà 
una proposta diferent amb grups 
com Aire, The Rambleers, Scarlets 
o Sweet Marta & The Blues Shakers.

Revetlla tranquil·la i diferent
Per tots aquells que vulguin viure la 
Revetlla de Sant Joan en un entorn 
únic i envoltats de tranquil·litat i 
diversió, el Restaurant d’Emocions 
té una proposta de primera qua-
litat. El primer concert comptarà 
amb la música en directe i ball de la 
mà de Los Pasantes, una formació 
de pop rock. Això serà després de 
gaudir d’un Menú Especial de 59 
euros per persona, seguit de focs 
artifi cials i del concert de música 
en directe de Los Pasantes, que 
ofereixen un repertori amb els 
clàssics dels anys 60, 70 i 80.  | L.M.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

127.500€

OCASIÓN POR CALIDAD-PRECIO
Ref. 12830 ROCAFONDA: Edificacio tranquilo y pocos veci-
nos. 1er piso 90m2 perfecto estado, soleado. 4 dorm, 2 dobles. 
Salón comedor 22 m2, amplio balcón. Cocina buenas medidas. 
Baño completo. Galería. Calefacción. Suelos gres. Impecable!! 

T

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

97.500€

CON TERRAZA
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Buena ocasión por ex-
celentes características!! 75m2 más terraza sup. 20m2 soleada. 
Calle tranquila, sólo 3 vecinos. Buen estado. 3 dor. (2 dobl). Sa-
lón comedor. Balcón exterior. Cocina formica. Baño con bañe-
ra. Galería posterior. Pequeña comunidad

T T

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12805 Z. CERDANYOLA: Vivienda rodeada de parques 
zonas ajardinadas, comercios y colegios. 75 m2, salón come-
dor, balcón. 3 habit (2 dobles). Baño completo. Cocina indep. 
galería. Suelos mosaico. Carp. ext. aluminio. Parking opcional.

118.000€

T127.500€

BUENAS POSIBILIDADES
Ref. 12864 CENTRO-JTO.C/ISERN: Gran piso 96m2, alto 
sin ascensor. Para reformar, muchas posibilidades. Muy solea-
do. 4 dor. (2 dobles). Baño 3 piezas. Cocina con balcón/terra-
cita 8 m2. Salón comedor 22m2. A un paso Riera, Pl. Cuba, Pl 
Tereses... Refórmelo! Sin necesidad de usar el coche.
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Eudald Calvo es nega a declarar per l'1-O
L'Alcalde d'Argentona havia estat cridat per la Fiscalia per cedir espais per a  
les votacions però per segon cop en pocs mesos planta a la justícia

Política : Mireia Camacho

  Cap a les 10 del matí de dijous 
passat hi havia a les portes del 
Jutjat de Mataró una concentra-
ció de desenes de persones que 
desplegaven un cartell on hi havia 
escrit "Eudald, no estàs sol".  Era 
amb motiu de la citació de l'Alcal-
de d'Argentona a declarar per no 
haver impedit el referèndum de 
l'1 d'octubre. Calvo no va voler 
declarar però sí que va intervenir 
davant la premsa, amb les perso-
nes concentrades de teló de fons. 
Entre els assistents que van donar 
suport a Calvo hi havia la diputada 
de la CUP Natàlia Sànchez i Dipp 
i diversos alcaldes del Maresme.

Eudald Calvo ja havia estat citat 
a declarar anteriorment, ja que té 
dos casos oberts relacionats amb 
el referèndum de l'1-O. En el pri-
mer se l'acusa de no haver evitat 
la campanya del referèndum i el 

segon cas, se l'acusa d'haver ce-
dit locals per a les votacions de  
l'1 d'Octubre.

El discurs de Calvo va ser breu 
i concís: es va defensar dient que 
ell únicament va permetre "un 
referèndum amb les garanties de 
qualsevol país democràtic" i que 
tot i que hi ha hagut canvis en el 
govern de Madrid "no es veu cap 
canvi respecte a la situació cata-
lana". L'alcalde va enviar un mis-
satge al President espanyol, Pedro 
Sànchez, esmentant que "no volen 
l'acostament dels presos, sinó la 
seva llibertat" i que "tampoc volen 
engrunes, sinó la plena llibertat de 
Catalunya per decidir".

No reconeix la justícia
Dit això, va confessar que es nega 
a declarar davant el jutge, ja que 
"no reconeix les estructures judi-
cials d'Espanya, perquè hi ha una 

judicialització de la política i una 
politització de la justícia". També 
va denunciar la "persecució polí-
tica que estan rebent els polítics 
independentistes".

Segon cop igual
Aquesta és la segona vegada que 
Calvo es nega a declarar davant 
la fiscalia per alguna cosa relaci-
onada amb l'1-O. El passat mes 
de desembre va fer el mateix a la 
Ciutat de la Justícia, on se'l citava, 
juntament amb el cap de policia del 
municipi, per no haver impedit la 
campanya de l'1-O com reclamava 
la delegació del govern espanyol.

En aquella ocasió, tot i no de-
clarar, el cas ja es va arxivar en no 
poder-se demostrar els delictes 
de desobediència, obstrucció a la 
justícia i prevaricació dels que se 
l'acusava. Cal esperar com evolu-
ciona la nova diligència.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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 Bernat Calvo va ser escollit diu-
menge cap de llista de JuntsxCat 
i serà candidat a l'alcaldia d'Ar-
gentona a les pròximes eleccions 
municipals de 2019. Tot i que la 
seva candidatura va ser l'única, 
aquesta elecció s'ha fet a través de 
l'assemblea d'associats. En una en-
trevista a Ràdio Argentona, Calvo 
ha dit que un dels objectius ara és 
recuperar la força perduda el 2015 
i "repetir els resultats del 2011 i 
recuperar el votant de sempre".

El candidat ha avançat que la 
llista estarà composta per 17 per-
sones que estiguin integrades al 
municipi i, ha destacat la "me-
ritocràcia que pugui aportar va-
lor". Tanmateix, s'han anomenat 
els noms de Cristina Mainou, Ana 
Silvia Cruz, Joan Puyo i Oriol Marín, 
que actualment són a l'executiva.

Projectes per a Argentona
Pel que fa a projectes d'àmbit local 
ha dit que vol lluitar per la identitat 
del poble (les tradicions, les festes 
i la cultura del municipi), que vol 
mantenir el patrimoni cultural i 
natural; i també ha dit que un dels 
objectius és lluitar a favor del medi 
ambient i acabar d'implementar 
el porta a porta. | Redacció

L’objectiu és repertir els 
resultats del 2011

Bernat Calvo 
escollit alcaldable de 
JuntsxCat

Bernat Calvo Cedida

plenitud creativa de l'autor, sis de 
les quals s'exposen per primera 
vegada.

Ceràmica 3D a la Casa Gòtica
Es tracta d'una mostra per desco-
brir les possibilitats de la impres-
sió 3D ceràmica. Protopenedès ha 
produït peces pròpies i de diferents 
dissenyadors on es poden observar 
implementacions, resultats, ma-
terials i tecnologies. La mostra té 
una vocació didàctica i recull una 
vintena d'obres que presenten el 
resultat fi nal així com parts del 
procés o errors d'impressió.

Romania és el país convidat en 
aquesta edició d'Argillà Argentona 
i per això protagonitzarà l'expo-
sició internacional que només es 
podrà visitar durant els dies de la 
fi ra. La ceràmica romanesa es mou 
entre una llarga i antiga tradició i 
que compta amb una generació 
de joves ceramistes que han apos-
tat amb força per nous llenguat-
ges expressius i noves tècniques. 
| Redacció

 La gran cita de la ceràmica a 
Catalunya arriba puntual com cada 
any a Argentona amb una pro-
posta d’exposicions d'alt nivell i 
interès artístic i cultural. Aquest 
2018 l’Argillà comptarà amb tres 
exposicions especialment prepa-
rades per la Fira del Càntir, que 
s'inauguraran el dia 6 de juliol a 
la tarda: una a les 17 h, l’altra a les 
17.4 5h i l’última a les 18.30 h. Les 
tres exposicions es poden visitar 
de manera gratuïta i se sumen a 
les dues mostres ja exposades al 
Museu del Càntir: la permanent, 
‘5 àmbits temàtics sobre el món 
dels càntirs i Espai Picasso’, i la 
temporal, ‘Càntirs d'arreu del món’.

Enric Mestre al Museu
L'obra ceràmica del valencià Enric 
Mestre seleccionada per a ser mos-
trada temporalment al Museu del 
Càntir d'Argentona, pertany a les 
últimes dues dècades d'aquest pin-
tor i escultor. Són quinze obres 
realitzades en matèria ceràmica 
representatives de l'etapa de més 

L'obra d'Enric Mestre, la ceràmica 3D i la ceràmica de 
Romania, seran les exposicions de la fira

Tres exposicions de primera 
per l’Argillà Argentona

Les exposicions són un dels actius importants de l'Argillà Cedida 
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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)

Podries caure en la impaciència, fent 

un pas en fals. Si hi ha un malentès, 

parla'n. Si tens parella, pot estar vi-

vint un període delicat amb la seva 

família. Fes-li costat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Felicitats als nadius del signe. Entres 

en el període d'aniversari i és el teu 

moment. Les qüestions familiars pas-

sen per una etapa de canvis i tensió. 

Voldràs dir la teva.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Els excessos, sigui en l'economia o 

amb el menjar, poden donar-te pro-

blemes. Posar mesura t'ajudarà a 

aconseguir l'equilibri. Ajudes a algú 

amb la teva experiència.

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

El continu esforç de la vida diària, 

potser t'esgota una mica i sents que 

et manca energia. No descartis obrir-

te a altres possibilitats laborals i te-

ràpies alternatives.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Identifiques algunes pors però no aca-

bes de passar a l'acció. Probablement 

estàs repetint patrons familiars que 

no ajuden. No caiguis en el parany de 

comparar-te, ets únic.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Fas malabars per dur el millor possible 

la tensió creada per qüestions labo-

rals, tenir temps pels teus i gaudir de 

la llar. És temporal, però et pot crear 

certa tensió.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Una persona et fa somniar i això et 

provoca certa ansietat. Deixa-ho fluir i 

si s'ha de donar, tot arribarà. Per ara, 

gaudeix del moment i de les sensa-

cions que t'evoca.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si el diàleg dels altres et sembla molt 

emocional, potser és perquè t'has 

acostumat a gestionar-ho tot de ma-

nera força objectiva i mental. Cal fer 

un exercici d'empatia.

Bessons (21/5 al 21/6)

Despesa extra per necessitats dels 

fills o bé passa que decideixes do-

nar-te un caprici i això altera una 

mica la teva economia. T'esforces a 

tenir un diàleg més empàtic.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si situes el pensament en el futur o en 

la previsió excessiva, pots perdre de 

vista el moment present. Pots viure 

algunes situacions que et facin va-

lorar l'"aquí i ara".

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Mira de no caure en la temptació de 

l'auto indulgència i la negativitat. 

Tot són etapes i en aquest moment 

pots gaudir de riques i inspiradores 

experiències interiors.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pels artistes, es tracta d'un moment 

molt especial, carregat de gran inspi-

ració. En qualsevol cas, les persones 

del signe poden viure circumstàncies 

casuals o enigmàtiques.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

www.edent.cat

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PROPI

• 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:
PERE LLADÓ VILA

concursos
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VOLS VENDRE, 
COMPRAR O LLOGAR? 
NOSALTRES T'AJUDEM! 
TU VÉS PREPARANT 
EL TRASLLAT!

CERDANYOLA 
Oportunidad para 
invertir!
Piso con grandes vistas 
a mar y montaña.
Piso de 85m2 semi-refor-
mado, 3 hab. (2 dobles), 
cocina reformada, baño con 
ducha, comedor con salida 
a balcón, grandes vistas.
(C.E.= Tràmit)

PISOS Y CASAS EN VENTA

278.000€

ZONA VIA EUROPA. 
Fantástico dúplex 
invertido.
Dúplex en Via Europa. 
1º planta: cocina, comedor, 
aseo, terraza de 40 m2 aprox. 
2º planta: 3 dormitorios (1 
doble), baño completo,balcón. 
Parking incluido en el precio. 
Venga a visitarlo!!!
(C.E.= Tràmit)268.000€

URBANIT. GINESTERES 
(ARGENTONA) 
Casa a 4 vientos toda 
en una planta!
Para terminar a su gusto.
120 m2 vivienda + 100 m2 
garaje y 850m2 parc. 4 dor-
mitorios ( 2 baños), comedor, 
cocina, jardín y balcón tipo 
terraza. Garaje para 3 coches.
(C.E.= Tràmit)300.000€

AL CENTRE DE MATARÓ

Nova promoció de pisos 
d'obra nova
c/Ramon Llull, 19

Preus des de:

Amb pàrquing, 
traster i piscina 

comunitària

236.000€
Personalitzem
el teu habitatge!

Comercialitza:

c/Tetuán, 38 

A S S E S S O R S  I M M O B I L I A R I S

59

VINE A INFORMAR-TE!

DOSRIUS 
Finca semi nueva con 
ascensor!
Piso con parking y traste-
ro incluídos.
71 m², 2 dor., (1 doble), sa-
lón com. 22 m² con terraza a 
nivel 25 m², 1 baño comple-
to, calefacción aire acond. Z. 
comunit. con terraza 300m2 
(C.E.= Tràmit)

GEMMA FONT 
Agente Inmobiliario

168.000€

EL VERDET (MATARÓ)
Vivienda en exclusiva 
prácticamente nueva!
Piso con piscina comuni-
taria y ajardinada.
82 m2, 3 dorm.( 1 doble), 2 
baños ( 1 suitte), comedor 
independiente con balcón-
terraza. cocina.Pk y trastero 
incluido en el precio.
 (C.E.= Tràmit)237.000€

94.000€
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@totmataro
twitter.com/totmataro

11:00 MISSA EN DIRECTE DES
 DE MONTSERRAT
12:30 UNICS
13:00 LA DIADA CASTELLERA
 DE SANT JOAN A VALLS
16:00 SET DIES
17:00 SOM MEDITERRANIS
17:30 JOCS MEDITERRANIS
 Esgrima
20:00 SOM MEDITERRANIS
20:30 UNICS
21:00 SOM MEDITERRANIS
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 PRESENTACIÓ DOSOS  
 AMUNT
23:30 DIUMENGE ESPORTS
0:30 SOM MEDITERRANIS
1:30 CALIDOSCOPÌ
2:00 UNICS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 25
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 PER DETERMINAR
13:00 SOM MEDITERRANIS
13:30 GAUDEIX LA FESTA
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 SOM MEDITERRANIS
15:30 EL MIRADOR
17:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
18:00 BA-BA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 23
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 JOCS DEL MEDITERRANI
 Triatló
15:00 SOM MEDITERRANIS
15:30 CREURE AVUI
16:00 CALIDOSCOPI
16:30 TRAÇ DE CULTURA
17:00 SOM MEDITERRANIS
17:30 THE FONIX
19:00 THE WEEKLY MAG
20:30 GAUDEIX LA FESTA
21:00 PICALLETRES
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TOT JAZZ
22:30 SOM MEDITERRANIS
23:30 CICLE JAJAJAZZ
0:45 ESTUDI 3
1:00 ÚNICS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 CAMINANT x CATALUNYA
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 24
7:00 SOM MEDITERRANIS
7:30 GAUDEIX LA FESTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 PICALLETRES
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI

Dimecres 27
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 PER DETERMINAR
13:00 SOM MEDITERRANIS
13:30 CALIDOSCOPI
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 SOM MEDITERRANIS
15:30 EL MIRADOR
17:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
18:00 BA-BA
18:30 PICALLETRES
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TERRITORI CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 SOM MEDITERRANIS
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUIDEX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA

Dijous 28
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 PER DETERMINAR
13:00 SOM MEDITERRANIS
13:30 DE TEE A GRENN
14:00 SET DIES
15:00 SOM MEDITERRANIS
15:30 EL MIRADOR
17:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
18:00 BA-BA

18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 SOM MEDITERRANIS
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA

Divendres 29
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 PER DETERMINAR
13:00 SOM MEDITERRANIS
13:30 TRAÇ DE CULTURA
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 SOM MEDITERRANIS
15:30 EL MIRADOR
17:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 DE TEE A GRENN
23:30 SOM MEDITERRANIS
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 GAUIDEX LA FESTA

20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 SOM MEDITERRANIS
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CAMINANT x CATALUNYA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 26
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 PER DETERMINAR
13:00 SOM MEDITERRANIS
13:30 GAUDEIX LA FESTA
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 SOM MEDITERRANIS
15:30 EL MIRADOR
17:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
18:00 BA-BA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 SOM MEDITERRANIS
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CAMINANT x CATALUNYA
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

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

La vivenda que estaves buscant!
Ref.3068. Àtic dúplex d'1 habit.+estudi, amb excel·lent terrassa, àm-
plia, bones vistes a la ciutat i en la qual gaudireu d'excel·lents vetllades. 
L'edifi ci és de recent construcció i amb molt pocs veïns. (CEE E)

CENTRE

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

198.000€198.000€

Habitatge a 5 minuts del mar!
Ref.3109. Habitatge reformada en la seva totalitat, de 75m2 útils 
amb 3 habitac. amb espais amplis i molt assolellats. Cantoner i amb 
terrassa 14m2 amb boniques vistes panoràmiques. (CEE E)

245.000€245.000€

Masia amb terreny en plena natura!
Ref.3105. La casa està sobre un parcel·la de 920m2 molt bé orien-
tada. 2 plantes, cuina de 14m2, 3 hab i 2 banys complets + 1 lavabo, 
terrassa  30m2 i garatge 2 cotxes. No perdi la oportunitat! (CEE D).

ÒRRIUS
395.000€395.000€

1ª linea de mar amb vistes panoràmiques!
Ref.3082. Situat en una fi nca del 2011 tenim aquest pis amb zona 
comunitària amb piscina al terrat de l'edifi ci,! El pis consta de 3 hab 
àmplies i 2 banys, cuina offi ce i balcó terrassa de 12m2. (CEE D).

280.000€280.000€

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

CENTRE
175.000€175.000€

189.000€189.000€

HAVANA

EL RENGLE

LLÀNTIA
198.000€198.000€

1P STUDI.indd   1 20/6/18   11:01



Vilassar de Mar fa Festa Major per Sant Joan
La festa comptarà amb activitats a l'aire lliure combinant actes tradicionals amb 
d'altres més innovadors i el front de mar com escenari predilecte

Festes: Mireia Camacho

 La Festa Major de Sant Joan de 
Vilassar de Mar d'enguany proposa 
més d'una setantena d'activitats, 
sobretot a l'aire lliure, combinant 
actes tradicionals amb d'altres més 
innovadors i amb el mar, el front 
marítim i la platja com a escenaris 
predilectes per a molts dels actes.

La celebració s'estendrà del 22 

al 26 de juny, amb un preludi que 
va tenir lloc els dies 15, 16 i 17. El 
pregoner de la festa d'aquest any 
serà Carles Duran, entrenador del 
Club Joventut de Badalona.

Torna la Rierada
Dins el programa d'enguany hi 
destaca la proposta de La Rierada, 
un projecte que va néixer fa tres 
anys amb la unió dels joves de 
la Festa'l Burro i l'Assemblea de 
Festes Reivindicatives. Divideix el 
poble en tres sectors: gent page-
sa (verds), mestres d'aixa (taron-
ges) i pescadors-contrabandistes 
(blaus). També s'estrenarà un CD 
solidari amb cançons que parlen 
de Vilassar de Mar i d'una APP per 
fer una ruta històrica pels llocs més 

emblemàtics del poble.
Entre els plats forts de la festa, 

podem destacar el concert d'Els 
Amics de les Arts la nit del 22 de 
juny, l'espectacle infantil de la can-
tant Gisela o el "Va parir tour", de 
Ràdio Flaixbac.

La diada castellera serà el ma-
teix 24 de juny a la tarda i els 
Capgrossos de Mataró voldran 
repetir-hi el castell de 9.

Per Festa Major, diversió sense 
cap agressió
Aquest lema de l'any passat tor-
na aquest any acompanyat d'una 
sèrie d'accions que tenen com a 
objectiu principal que no hi hagi 
cap agressió masclista.

Per això s'establiran els punts li-
les, punts d'informació, prevenció, 
detecció i actuació davant les vio-
lències masclistes que es puguin 
donar durant la festa. N'hi haurà 
tres: a l'Escola del Mar, al Pérez 
Sala i al Patronat. També la Ruta 
Lila: Les associacions de dones del 
municipi han dissenyat un mapa 
en el que s'hi poden identifi car les 
zones de festa, els equipaments, 
els punts liles i un recorregut re-
comanat que ha estat estudiat i 
valorat com a segur.

La de Sant Joan és una Festa Major molt participada Cedida

Detall del cartell de la Festa Major

5

Seran cinc dies curulls 
d'activitats per a tots els 
públics i les Havaneres i 
els Focs tornaran a ser el 
colofó

Cedida

CulturaMaresme núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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 L’Ajuntament de Cabrera de Mar 
i la Generalitat de Catalunya han 
iniciat el procés per a la cataloga-
ció de la glorieta que està situada 
a l'Escola Parroquial Sant Feliu 
com a Bé Cultural d'Interès Local 
després d'acreditar que és obra de 
Josep Puig i Cadafalch. 

Per tal de tirar endavant aquest 
tràmit, des del consistori es fa una 
crida al conjunt de la població per 
tal que aporti documentació o fo-
tografi es de la glorieta per tal de 
disposar de la màxima informació 
possible sobre aquest element. En 
aquest sentit l'Ajuntament sol·licita 

 El trenet turístic circularà un 
estiu més per la vila d'Arenys de 
Mar del 23 de juny al 31 d'agost. 
La novetat és el preu únic dels ti-
quets, que serà d'un euro tant per 
als adults com per als infants a 

L'Ajuntament busca ampliar la informació sobre la 
glorieta de l'Escola Parroquial Sant Feliu

que se li faci arribar el material del 
que disposin els vilatans. 

Aquest treball s’inicia després 
que hagi estat verifi cat que la glo-
rieta és obra de l’arquitecte mo-
dernista Josep Puig i Cadafalch. 
Aquesta verifi cació ha estat rea-
litzada a través d’un equip format 
per tècnics de la Generalitat de 
Catalunya i una persona experta en 
el treball de l’arquitecte mataroní. 
Un cop catalogat aquest element 
com a Bé Cultural d'Interès Local 
es duran a terme les tasques ne-
cessàries per a la seva conservació 
i restauració. | Redacció

Verifiquen una obra de Puig i 
Cadafalch a Cabrera de Mar

Arranca per Sant Joan el trenet 
turístic d'Arenys de Mar

 El conseller d'Ensenyament, 
Josep Bargalló, ha designat vuit 
directors dels diferents Serveis 
Territorials i cinc directors ad-
junts. Pere Masó ha estat nome-
nat director del Maresme-Vallès 
Oriental. Nascut a Palamós el 
1960, Masó és llicenciat en Història 
per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i fi ns ara era director 
de l'Àrea de Servei d'Educació i 
Territori del Consorci d'Educació 
de Barcelona. 

Director i formador
Té experiència com a director dels 
instituts El Palau, de Sant Andreu 
de la Barca, i Fòrum 2004, de Sant 
Adrià del Besòs. També ha estat 
formador del professorat del 
Departament d'Ensenyament. 

La directora adjunta del 
Maresme-Vallès Oriental és 
Lourdes Gil (Badalona, 1963). 
És llicenciada en Comunicació 
Audiovisual, diplomada en 
Magisteri de ciències i matemà-
tiques i mestra de català. Ha estat 
directora de l'Institut Els Roures de 
Dosrius des del curs 2009 i fi ns a 
l'actualitat i compta amb una àm-
plia experiència com a docent en 
centres de primària i secundària.  
| Redacció - ACN

Substitueix Carmina Pinya 
per ordre de Bargalló

Pere Masó, nou 
director dels 
Serveis Territorials

partir de 3 anys (cost d’un trajecte 
sense baixar del tren). El carrilet 
serà gratuït per als infants de 0 a 2 
anys i per a les persones amb mi-
nusvalidesa. La Unió de Botiguers 
i Comerciants el gestiona. | Red 

La Glorieta de l'Escola Parroquial de Sant Feliu, a Cabrera Els Serveis Territorials

El trenet turístic d'Arenys de Mar

 Cedida  Daniel Ferrer 

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

IDEAL INVERSORES:
Planta baja con entrada independiente para 
reformar a su gusto, actual2 hab., baño y coci-
na, excelente ubicación. (C.E. EN TRÁMITE)

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR: 4 hab., 2 dobles, baño completo 
y aseo, cocina office y galería, suelos de gres, 
pk opcional  (C.E. EN TRÁMITE)

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 3hab.  
(antes 4), 2 baños bañera/ducha, cocina off, 
salón com. 25m2, chimenea, patio 12m2, 
balcón, a.a y calef. (C.E. EN TRÁMITE).

OCASIÓN INVERSORES: 
SOLAR  PARA EDIFICAR 3 VIVIENDAS. 
(C.E. EN TRÁMITE)

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI-
NOSO: Para reformar , exteriores aluminio 
blanco, 3 hab., baño con ducha y cocina indep. 
formica, balcón exteior. .(C.E. EN TRÁMITE).

PISO MEJOR QUE NUEVO CON PISCINA 
COMUNITARIA: 3 hab. 1 suite, cocina offi, salón 
comedor 30m2, terraza a nivel, 2 baños compl. 
a.a y calef. No dude en verlo.(C.E. EN TRÁMITE)

Ref. 5135
Z. CIRERA:

68.000€

Ref. 2505
Z. EIXAMPLE:

144.000€

Ref.4215
Z. ROCABLANCA:

171.000€

Ref. 7064
Z. LLANTIA:

140.000€

Ref. 3209 
Z. ROCAFONDA:

87.000€

Ref. 2504
Z. VIA EUROPA:

315.000€

Cada apartamento dispone de 2 habitaciones, 
baño con ducha y cocina, carpinterira exterior 
aluminio, suelos de gres. Muchas posibilidades.

PISO TDE GRANDES DIMENSIONES:
4 hab. 3 dobles, baño compl. y aseo con ducha, 
cocina off. y galería, trastero en terrado comun. 
Muy bien conservado. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

149.000€

T

TT

Ref. 6221
VISTA ALEGRE:

203.000€

T CASA DIVIDIDA EN 
2 APARTAMENTOS, 
TOTALMENTE 
REFORMADOS.

PISO MEJOR QUE NUEVO CON PISCINA PISO MEJOR QUE NUEVO CON PISCINA Ref. 2504 T

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PISO TDE GRANDES DIMENSIONES:PISO TDE GRANDES DIMENSIONES:Ref. 2498 T

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 3hab.  Ref.4215 T

OCASIÓN INVERSORES:

TT

T

T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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Competeix –i guanya– a Suïssa en la disciplina de Pole Dance i representarà el país helvètic al  Mundial

Aina Irina Mosses Cuscó,
dansa i acrobàcies 

Mireia Camacho

 L'Aina Irina Mosses fa 7 anys que va marxar a Suïssa 
i en fa només quatre que practica el pole dance. Tot 
va començar quan una amiga li va comentar què 
era, i com quan vivia a Mataró havia fet dansa, el 
pole dance li va semblar interessant. El que més li 
va cridar l'atenció va ser la combinació entre dansa 
i acrobàcia, ja que partia d'una arrel coneguda com 
era la dansa però que es barrejava amb el món no 
tan conegut de les acrobàcies.

Precisament, el que més li agrada d'aquest es-
port és la barreja que hi ha entre força, flexibilitat i 
concentració juntament amb la dansa. “Quan estàs 
a la barra no penses en res més”, diu. Des que està 
federada entrena quatre o cinc dies a la setmana 
tres hores al dia, encara que quan la coreografia està 
enllestida, entrena "només" dues hores per evitar el 
cansament excessiu. “Físicament és molt dur, quan 
sabem la coreografia només la fem una vegada, dues 
com a màxim perque és molt cansat per al cos”.

En els campionats interns acostuma a presentar-se 
en la categoria de dobles, per la qual cosa els entre-
naments són diferents: “Depens de la teva compa-
nya, ja que depenent del cansament de cadascuna 
es pot avançar més o menys en els entrenaments. 
L'avantatge és que en la competició tot és compar-
tit, fins i tot l'estrès”.

Tot i que va començar a fer pole dance el 2014, 
l'Aina Irina ja forma part de la Federació de Pole 

Sports de Suïssa. Es va haver de federar l'any passat 
quan va aconseguir classificar-se per una competició 
organitzada per la Federació Internacional de Pole 
Sports, ja que tots els que hi competeixen hi estan 
obligats. De fet, al juliol participarà en el campio-
nat mundial que se celebrarà a Tarragona. “Trobar 
atletes que admires, que has seguit durant temps i 
competir al mateix nivell em fa molta il·lusió. A ni-
vell personal és molt satisfactori i emocionant, i més 
fer-ho a casa”, sentencia l'Aina Irina.

Entre Suïssa i Mataró

Encara que visqui a Suïssa, l'Aïna torna sovint a 
Mataró. Cada tres mesos i per vacances es pren 
uns dies de vacances a la ciutat per veure la família 
i els amics. A més a més, aprofita les vacances per 
viatjar a llocs que la facin desconnectar i descansar.

ApuntS

Defineix-te: Creativa, determinada.

un llibre: L’ombra del vent

un somni: Ser campiona del pole artístic, encara que 
no és la meva categoria

un referent: Oona Kivelä

un viatge: Illa de la Reunió

Cedida

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

MATARÓ - 
Centre

185.000€

79m², 2 habit, 2 banys, cuina office, 
saló-menjador, calefacció, parquet, 
tancaments d’alumini, aa/cc, etc...
Magnífiques vistes!!  Immillorable 
situació! Comunicat amb zona co-
mercial i de serveis!! T 151447 

PIS EN MOLT BON ESTAT  
I CÈNTRIC AMB PISCINA  
COMUNITÀRIA!

950 €
865 €MATARÓ - Centre

130m², 4 habit 2 banys compl., cuina office, saló-menjador, galeria, 2 
balcons, calef., tanc. alumini, portes fusta... Inclou mobles!! ! T110224

GRAN PIS AMB MOLTA LLUM!  

1.300 €MATARÓ - Rocablanca

220m², 4 habit., 2 banys, 1 lavabo, gran saló, pati, terrassa, barba-
coa, garatge, Calefacció, alumini. Vistes espectaculars!!!  T 202773

CASA REFORMADA AMB TERRASSA DE 60M2!

Casa 230m², 3 hab. + 1 estudi, 2 banys, 1 lavabo, cuina off., saló, 
xemeneia, terrassa, garatge, terres gres, calefacció. Sol !!  T420308

ESPECTACULAR CASA AMB PISCINA I JARDI 40M2!  

ST. V. MONTALT - Centre 395.000 €

115m², 3 hab., 1 bany, cuina off, saló menj. 25m², llar foc, tssa, calef., 
parquet, tanc. alumini, ascensor, pàrquing, piscina, comunit!!  T410028

PIS AMPLI I LLUMINÓS A 1ª LÍNIA DE MAR!  

ST. A. LLAVANERES - P. maritim 275.000 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

77m². 3 habit., 1 bany, 1 lavabo, cuina offi i saló-menj. Comerços i ser-
veis. Calefacció, terres gres, portes fusta, tanc alumini!! T 1151370

PIS MOLT BEN CONSERVAT, ALT I LLUMINÓS!  

MATARÓ - Centre

112m², 4 habit (3 dobl.), 2 banys, cuina off, saló-menj, calef., aa/cc, 
terrat comun., arm. encast, tanc. alumini, terres gres, etc.!!  T151444 

EXCEL·LENT PIS REFORMATMOLT AMPLI I LLUMINÓS!

MATARÓ - Rocablanca

95m², 3 hab.(1 dobl), 1 bany, cuina off. nova, terres gres, calefacc., 
portes fusta, tanc. alumini, aa/cc. 2. pl. garatge, a prop!! T 151379 

ESPLÈNDIT ÀTIC EN EXCLUSIVA PELS NOSTRES CLIENTS!

MATARÓ - Urb. Vallveric

130m², 2 hab, 2 banys, 1 lav., cuina americ, saló-menj., xemeneia, aa/cc, 
tssa 20m2,, alumini,  marbre, calefac., alt standing! !T151445

LUXÓS TRÍPLEX DE DISSENY AMB ACABATS DE PRIMERA!

290.000 €

MATARÓ - Cerdanyola

100m², 4 hab., 1 bany, saló, cuina office, balcó, aa/cc, 2 galeries, por-
tes fusta, tanc. alumini... supermercats i serveis! T151434

PIS MOLT ASSOLELLAT I BEN CONSERVAT! 

122.260 € 160.000 €

220.500 €

243.915 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

2n pis sense ascensor. 85m², 2 habit + gran estudi, 1 bany compl, 
cuina office, saló-menj., calef., tanc. alumini, parquet !! T108601

PIS DÚPLEX MOLT BEN COMUNICAT!

625 €ST.A. LLAVANERES - Centre

70m², 2 habit, 1 bany complet, cuina office, saló-menj., zona comu-
nitària, terres de gres, portes de fusta... Molt assolellada!! T 110042

PLANTA BAIXA AMB JARDÍ I PISCINA COMUNITÀRIA!

800 €MATARÓ - Centre

80m², 3 habit, 1 bany, cuina office, saló-menj., balcó, aa/cc, ca-
lef., gres, portes fusta, tanc. d’alumini. No mascotes!!! T109916

PIS TOT MOBLAT AMB UNA SITUACIÓ IMMILLORABLE!LUXÓS TRÍPLEX DE DISSENY AMB ACABATS DE PRIMERA!

800 €MATARÓ - Centre

850 €MATARÓ - Parc Central

85m², 3 habit, 2 banys, cuina office, saló-menj., balcó, aa/cc, sòls 
gres, calef., portes fusta, tanc. alumini, etc... Pl. garatge!!! T110482

PIS MOLT FAMILIAR, FUNCIONAL I LLUMINÓS!

700 €MATARÓ - Rocafonda

115m², 4 habit, 2 banys, saló-menj, cuina off, balcó, calefacció, tanc. 
alumini, portes fusta, etc... Molt assolellat! Ben distribuït ! T110611

GRAN PIS FAMILIAR TOTALMENT MOBLAT!
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