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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Pedra natural 
10x40cm
Per aplacar

26,35€/m2

OFERTA!
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LES SANTES DE TOTHOM!  
Mataró celebra la seva Festa Major encomanant-se al model d'èxit

i amb un programa pensat per a tots els públics
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions
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Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2
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 ciutat
Ja som més de 127.000 
mataronins

 ciutat
Injecten un milió d'euros al Port 
dins el Pla Estratègic

 reportatge
Accent més fort en l'atenció a 
les agressions masclistes a la 
festa major

 esport
Volei platja de molt nivell 
a Mataró

 cultura
La Nao Santa Maria amarra al 
Port durant Les Santes

 perfi l
Antonio Rodríguez,
la lluita incombustible

MATARÓ
i MARESME
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i MARESME
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Disposem de refineria pròpia i treballem sense intermediaris.

COMPREM LA SEVA PEÇA D’OR
AMB LES MÉS ALTES GARANTIES  

DE COTITZACIÓ, SEGURETAT I SERIETAT

DIAMANTS 

Taxació a càrrec de gemmòlegs professionals.
Comprem diamants de totes les talles, 

formes i pureses. També som especialistes 
en diamants de més de 4 quirats.

PLATA

La valoració més justa. 
Analitzem les seves peces i fem una taxació 
d’acord amb la cotització actual del mercat. 

Peces antigues, noves o trencades.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur
Totes les principals marques d’alta rellotgeria 

i també gamma mitjana

TAXACIONS GRATUÏTES

formes i pureses. També som especialistes 
en diamants de més de 4 quirats.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur

Mataró Av. Maresme, 201 (Davant estació) - Tel. 93 790 81 64
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Editorial: Tot Mataró

 La puntualitat més coneguda és l'anglesa però tam-
bé es podria parlar, atenent al calendari, de la versió 
mataronina: durant tot l'any podem fer tard però tots 
sabem què passa a fi nals de juliol. Són Les Santes. I els 
carrers s'omplen de gom a gom en els actes de consue-
tud en un parèntesi festiu que, en certa manera, dona 
sentit a tot el cicle anual. Les Santes del 2018 ja han ar-
ribat i a partir de l'Estrena i fi ns al darrer Bequetero de 
l'Albada la màgia embolcalla a gents de condició, edat, 
procedència i ideologia diversa. En el titular d'aquest 
especial recordem que la Festa és Major és de tothom 
i en aquest sentit la millor drecera perquè els dies més 
esperats puguin ser celebrats per igual són el civisme, el 
seny i la rauxa i el respecte entre tots els que fem Mataró.

Arribats pels volts del 25 de juliol i tot esperant la 
Crida, cada mataroní es pot posar a la pell de l'Al-
calde i pensar què demana a la força col·lectiva de la 
ciutat per aquests dies i durant tot l'any. Des del Tot 
Mataró volem tenir un record per tots els que ja no 
hi són i també pels que passen difi cultats. La festa, 
com la societat, ens ha d'abrigar –tot i la xafogor dels 
dies– a tots i les dates senyalades han de servir per 
teixir comunitat i abraçar-nos plegats al mateix crit: 
Bona Festa Major i Glòria a Les Santes!

Molt bones Santes!

Arribats pels volts del 25 de juliol i tot esperant la 
Crida, cada mataroní es pot posar a la pell de l'Al-
calde i pensar què demana a la força col·lectiva de la 
ciutat per aquests dies i durant tot l'any. Des del Tot 
Mataró volem tenir un record per tots els que ja no 
hi són i també pels que passen difi cultats. La festa, 
com la societat, ens ha d'abrigar –tot i la xafogor dels 
dies– a tots i les dates senyalades han de servir per 
teixir comunitat i abraçar-nos plegats al mateix crit: 

Davant de tot

Davant de tot 1830.indd   1 18/07/2018   17:36



Sin título-5   1 17/7/18   15:30



NÚMERO 1588  ANY XXXII  Del 19 al 25 de juliol de 2013   www.totmataro.cat 

MILLOR
QUALITAT

AUTO
SERVEI
24H

LOW
COST

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

Pagament en efectiu i targeta bancària

Festa Major de Mataró. Del 25 al 29 de juliol de 2013
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 Foto antiga Les portades

Maristes al camp d'en Plandolit

Hi apareixen Cot, Cavaller, 
Valverde, Trenchs, Ametllet, Marcel 
Olm, Bayona, el propi Santos, 
Serra, Florensa, Gallifa i Cabré. 
El mateix Josep recorda aquestes 
excursions “ben a prop sempre 
i òbviament a peu” i aclara que 
molta gent confonia el nom del 
camp i li deia "la mataronina".

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Josep Santos segueix aportant 
fotografi es amb molts anys d'his-
tòria. Aquesta és de mitjans de la 
dècada dels quaranta i són un grup 
d'alumnes que anaven plegats als 
Maristes i que, com a excursió, ha-
vien anat al Camp d'en Plandolit, 
a la zona que actualment ocupa 
Nou Parc Central.
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Santes: Cugat Comas

 Les Santes 2018 venen marcades, 
aquest any, per un doble record. 
És normal que quan s'acostin les 
dates més senyalades s'enyori les 
persones estimades que han mar
xat. Es fa en l'àmbit familiar, es 

pot fer més a nivell de ciutat –per 
exemple amb el record al regidor 
Joan Vinzo, traspassat fa poques 
setmanes– i la festa amb el seu 
univers propi de persones més 
o menys anònimes que l'han fet 
gran també reprodueix aquest es
quema. Aquest any serà inevitable 
per molta gent recordar –i, per 

tant, enyorar– a dues persones 
que van fer molt per Les Santes, 
el músic Santiago Vicent i l'artista 
Jordi Cuyàs.

El director del Bequetero
En cada interpretació del Be
quetero i Paquito El Chocolatero 
que l'Agrupació Musical del 

Unes Santes amb doble dedicatòria

Santes 2018
www.totmataro.cat/santes
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Maresme faci hi haurà, enguany, 
un petit homenatge a Santiago 
Vicent, director històric de la 
Societat Musical Mestre d'Orts, 
més coneguda a casa nostra com 
'la Banda de Gaianes'. Vicent va 
ser el director que va convertir la 
banda en un referent de les festes 
de moros i cristians del Comtat i 
l'Alcoià i, també, en l'agrupació 
que va introduir a Mataró els pas
dobles més coneguts del Gustau 
Pacual Falcó. “Han estat molts anys 
de venir, Mataró és com casa nos
tra”, va dir el propi Santiago Vicent 
en l'homenatge a la banda que 
es va fer el 2005. A més de direc
tor, Santiago Vicent, conegut com 
"Xufl a", era trompeta i un entusi
asta de la connexió establerta en
tre Mataró, Cocentaina i Gaianes 
a través de la música.

L'artista que va fer brindar 
les patrones
Tampoc seran pocs els qui durant 
aquestes dies de festa recordin 
tendrament l'artista Jordi Cuyàs. 
Autor d'un dels cartells més reco
neguts de la Festa Major, el de 1995, 
quan les dues patrones brindaven 
i a més una de les dues era més 
bruna de pell. No va ser exempt 
de polèmiques però segueix molt 
present en el record. 

Cuyàs, que va morir l'agost de 
l'any passat, no va limitar al car
tell la seva aportació: va ser du
rant molts anys el dissenyador del 
programa de la Festa Major amb 

autèntiques demostracions de dis
seny gràfi c. També el mateix 1995 
es va ocupar de tot el grafi sme de 
la presentació en societat de la be
guda Juliana. En l'exposició 'Íntim 
Santes' d'Anna Aluart que es pot 
visitar a Can Marfà, Josep Rodri 
i Tere Almar –pares del beuratge 

juntament amb Oriol Rodri i Joan 
Llavina– apareixen retratats amb 
la samarreta del cartell de Cuyàs, a 
mode d'homenatge. De fet, Cuyàs 
es va inspirar en la citada Almar 
i en la seva companya Gisel Noé 
per dibuixar aquelles patrones que 
brindaven.

 fotografia 

L'univers de la Festa Major de Les Santes, com totes les famílies, 

entitats o grups, acumula gent transcendent en el seu esde-

venir que han anat traspassant. Un bon moment per tenir-los 

en el record és quan es llança el volador que marca l'inici de 

l'Anada a la Crida, el 25 de juliol, i la festa es desencadena. Uns 

instants per recordar les persones que van fer de Les Santes 

la Festa Major que són.

El record als 
absents, quan 
sona el volador

núm. 1730 del 20 al 27 de juliol de 2018
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Les Santes: Mireia Camacho

 Diverses entitats de Mataró han 
preparat activitats que ompliran 
el Nou Parc Central al llarg dels 
dies que dura la festa de 18 a 21 h. 
L'Espai s'omplirà de racons on els 
més petits podran gaudir llegint, 

L'Espai Familiar té cada cop més èxit i acull programació de teatre, 
música, dansa i circ, entre altres

jugant o dibuixant i pintant. També 
hi haurà un 'tangram', que és un 
espai de moviment per a nadons. 
Els dies 27 i 28, de 17.30 a 20.30 h 
hi haurà una animació musical a 
càrrec de la Bandarra La Llàntia.

La programació de Les Santes 
acull també actes destacats en 

Activitats per a tota la família 
al Nou Parc Central

L'Espai Familiar del Parc Nou, cada cop més consolidat dins de Les Santes  Daniel Ferrer 

aquest mateix espai. El dimecres 
25 la tarda començarà amb l'adap-
tació del musical Chicago a càr-
rec de l'Aula de Teatre de Mataró i 
d'Origen Productions. Unes hores 
més tard, a les 21 h, la Companyia 
Capicua té preparat un espectacle 
de circ amb molt d'humor.

Santes
2018
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Activitats per a tota la família  
al Nou Parc Central El divendres 27, els mataronins 

tindrem l'oportunitat única de veu-
re a Los Muchachos fent acrobà-
cies en una "roda de la mort". 
L'emocionant espectacle es farà 
dos cops, un a les 18 h i l'altre a 
les 20.30 h.

Brodas Bros
El cap de setmana també té acti-
vitats destacades: el dissabte 28 
tothom podrà gaudir de la mas-
terclass de hip hop a càrrec de la 
companyia internacional de dansa 
Brodas Bros, a les 18.30 h. I ja per 
acabar la setmana, el dia 29, hi 
haurà l'espectacle Be Different, en 
el qual els músics hauran d'impro-
visar un concert amb molts tocs 
d'humor. Serà a càrrec de la com-
panyia Always Drinking Marching 
Band i hi haurà dues sessions: una 
a les 18.30 h i una altra a les 21 h.

Ideal per prendre-hi quelcom
A l'espai es podrà gaudir de para-
detes de Food Trucks per apaivagar 
la gana i la set, i també hi ha dispo-
nible un servei de guardacotxets, 
on també s'oferiran vals del 50% 
de descompte per al pàrquing sub-
terrani situat entre el Parc Central 
i Plaça Espanya. 

ATENCIÓ A LA PREVISIÓ: 
podria tornar a ploure

Ja s'ha convertit en la principal temença dels mataronins i, 

els darrers anys, en un altre clàssic de Les Santes. Els models 

de previsió meteorològica apuntaven a inicis de setmana a la 

possibilitat que la pluja tornés a fer acte de presència en alguns 

dels dies més sensibles. Segons l'anàlisi dels fronts de precipi-

tació s'apuntava a la possibilitat de pluja per les Dissantes o la  

Crida. Caldrà tornar a estar atents de la previsió.
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DIVENDRES 20

9 h / Des del Port 
de Mataró
Les Santes al Mar

19 h / Plaça de Santa 
Anna
CONCERT

Morro’s Band

20 h / Plaça de Santa 
Anna
Assaig de la Colla
Castellera 
Capgrossos
de Mataró

23.30 h / Plaça de 
Santa Anna
CONCERT

Koers + Doctor Prats
+ Bipolar

DISSABTE 21

DISSANTES
17.30 h /
Platja del Varador
Activitats i jocs 
infantils

20.30 h / Escenari
Platja del Varador
Flashmob Dissantes

21 h /Platja del Varador
CONCERTS

Suu + Germà Negre 
+ Txarango + Mataró 
Rumba All Stars + DJ 
Pawesome & Kieb

21.30 h / Plaça 
del Palau
CONCERT

Joan Lorente

DIUMENGE 22

10.30 h / Port Mataró
27a Travessa
Nedant al Port

12 h / Plaça de Santa 
Anna

Diada Castellera

19 h / Des de davant
de l’Ajuntament
L’Encesa

19 h / Teatre 
Monumental
CONCERT

Orquestra de Mataró

19.30 h / Pati de les 
Caputxines
CONCERT

Coral La Nota

DIMARTS 24

18 h / Biblioteca 
Pompeu Fabra
L’HORA DEL CONTE

Petit o GRAN?

18.30 h / Des de la
plaça de Santa Anna
Gegantada

20 h / Passeig 
del Callao
CONCERT

GospelSons

21 h / Platja del Varador
tocant al CNM
CINEMA

El nen i el món

21.30 h / Basílica
de Santa Maria
Assaig de la Missa
de les Santes

22 h / Passeig del 
Callao
Havaneres i Rom 
Cremat

DIMECRES 25

12 h / Espai Firal
del Nou Parc Central
Esquitxada de Colors

18 h / Pati de l’antic
Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena
CONCERT

Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme

Espai Familiar del
Nou Parc Central
ESPECTACLES

18.30 h: Chicago
21 h: Koselig

19 h / Biblioteca
Antoni Comas
L’HORA DEL CONTE

Els calaixos del cel

19.45 h / Des de
diversos indrets
Cap a la Crida

20 h / Ajuntament
Crida de 
Festa Major

23 h / Passeig 
del Callao
Gira Fricandera.
Festa Club 105

NIT BOJA
23.30 h / Des de 
l’Ajuntament
Desvetllament 
Bellugós

24 h / Plaça de Santa 
Anna
Convidada de la
Família Robafaves
Orquestrina Trama

1.30 h / Des de 
l’Ajuntament
Escapada a Negra Nit

3 h / Des de 
l’Ajuntament
fins al Parc Central
Pujada Tabalada

3.30 h / Espai Firal del
Nou Parc Central
Ruixada

DIJOUS 26

12 h / Pati de Les 
Esmandies
CONCERT VERMUT

Nara

12 h / Pati de la
Residència Sant Josep
CONCERT DE BARRAM

Criatures

Pograma resumit
Les Santes 2018
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14 h / Campanar de
Santa Maria
Barram i Repicada

TARDA GUILLADA
18 h / Des de 
l’Ajuntament
De Parranda!

18.30 h / Plaça de 
Santa Anna
Convidada de la 
Família Robafaves: 
Ambauka

20 h / Des de 
l’Ajuntament
Correguspira

21.30 h / Des de la pla-
ça de l’Ajuntament fins 
al Parc Central

Pujada Tabaladeta

22 h / Espai Firal
del Nou Parc Central
Ruixadeta

18.30 i 21 h / Espai 
Familiar
del Nou Parc Central
ESPECTACLE

Shake, Shake, Shake

19.30 h / Pati de les 
Caputxines
CONCERT CORAL

Cor Madrigalista
de Mataró

22 h / Plaça de la 
Muralla
Ballada de Sardanes

22 h / Plaça de Santa 
Anna
BALL

Revetlla de Festa 
Major

23 h / Parc Central
CONCERT

Els Amics de les Arts
Preu: 8 euros

DIVENDRES 27

DIADA DE LES 
SANTES
7 h / Des de diversos 
indrets
Matinades

9 h / Basílica de Santa 
Maria
Toc d’Ofici

9.30 h / Des de 
l’Ajuntament
Anada a Ofici

10 h / Basílica de Santa 
Maria
Missa de les Santes

12 h / Carrer d’en Pujol
Ballada de Sardanes

13 h / Des de la
plaça de Santa Maria
Desfilada

18 h / Des de 
l’Ajuntament
La Passada

Espai Familiar del
Nou Parc Central
ESPECTACLE

18 i 20.30 h: 78 Tours

20 h / Pati del Cafè Nou
CONCERT

Big Band Jazz 
Maresme + Fabrizio 
Bosso

23 h / Passeig Marítim
Castell de Focs

23.30 h / Escenari
Platja del Varador
CONCERT / Rosario

23.30 h / Platja del 
Callao
CINEMA

Patti Cake$

23.30 h / Plaça de 
Santa Anna
Sardanes i Xindriada

DISSABTE 28

9.30 h / Des del Parc 
Central
40a Cursa Popular
de Les Santes

11 h / Des de 
l’Ajuntament
Anada a la Residència 
Sant Josep

11.30 h / Pati de la
Residència Sant Josep
Ballada de Sardanes

17 h / Saló de Sessions
de l’Ajuntament
Recepció oficial de 
les Julianes i les 
Sempronianes

18.30 h / Des de la
plaça dels Bous
Postal de Gegants

Espai Familiar del Nou
Parc Central
18.30 h: Masterclass 
de hip-hop
ESPECTACLE

19 i 21 h: Topa

19.15 h / Pati de la
Residència Sant Josep
Concert de Sardanes

21 h / Pati del Cafè Nou

CONCERT

Kepa Junkera

21.30 h /
Des de l’Ajuntament
Ball de Dracs

22 h / Pl. Santa Anna
CONCERT

Tixin’ Pixin’ + La Xana 
+ Clotildes + Dj Hochi 
+ DJ Lo Puto Cat

23 h / Parc Central
BALL

Requisits de
Festa Major

2 h / Davant 
l’Ajuntament
No N’hi Ha Prou!

DIUMENGE 29

12.30 h / Des de la pla-
ça de Cuba amb c/Cuba
Vermut de Bastons

18 h / Plaça de 
l’Ajuntament
Enfigura’t

Espai Familiar
del Nou Parc Central
ESPECTACLE

18.30 i 21 h:
Be Different

19.15 h / Des de davant
de l’Ajuntament
Anem a Tancar

19.30 h / Parc Central
Concert de
Festa Major

21 h / Pati del Cafè Nou
CONCERT

Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme 
+ Menaix a Truà

24 h / Espai Firal
del Nou Parc Central
Tronada de Fi de Festa
0.10 h / Parc Central
BALL

Espetec Final

Tot seguit /
Des del Parc Central
L’Albada

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018
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TUCSON des de 17.900€ SANTA FE des de 26.715€ KONA des de 13.990€

Tu el tries.
Gamma SUV de Hyundai.

MOTORPRIM
Av. del Maresme 71-73, 08302 Mataró

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

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

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



 Santa Juliana i Santa Sempro
niana tornaran a submergirse al 
fons del mar, a la Platja del Varador 
a prop del Cargol. Aquest serà el 
punt, com a mínim original, de 
partida de Les Santes 2018 amb un 
acte de ciutat amb el que es pretén 
seguir, en la distància de la costa, 
aquest esdeveniment. 

El vaixell Santa Eulàlia serà l’en
carregat de portar la nova escultura 

al mateix punt en el qual fa tot just 
fa 63 anys es va submergir la pri
mera reproducció de Semproniana 
i Juliana, feta per l’artista Jaume 
Arenas. 

Per aquesta nova escultura 
s’ha utilitzat bronze en comptes 
de plom com a l’escultura vella, 
ja que aquest últim material és 
altament contaminant, però s’ha 
mantingut el mateix motlle.

El Santa Eulàlia submergirà de nou l'escultura

Les Santes de Jaume Arenas 
tornen al mar

Les Santes al mar
Des del Port  
de Mataró,  

9h

20
jul

Petards i campanes faran 
avinent a tota la ciutat que 

les Santes tornen a ser 
submergides
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 Després de setmanes intenses 
de feina als assajos del seu local a 
l'Escorxador, els Capgrossos volen 
prendre mides de la Plaça de Santa 
Anna a poques hores de la dia
da castellera. Ho fan amb aquest 
assaig a plaça, ja consolidat i en 
el que compten habitualment –i 
sempre demanen– de la màxima 
col·laboració ciutadana a l'hora 
de posarse mans a la pinya. La 

colla mataronina voldrà fer bon 
paper diumenge i per això farà 
divendres les darreres proves 'in 
situ' i necessita pinyes el màxim 
de grans i, per tant, segures.

Concert de Morro's Band
Com que estem de Festa Major, 
abans de l'assaig hi haurà un en
tremès musical amb el concert 
dels locals Morro's Band.

Els Capgrossos es preparen a Santa Anna

Les últimes proves castelleres
necessiten mans a la pinya

Concert de Morro's Band
Plaça Santa Anna, 19h

Assaig a plaça dels 
Capgrossos

Plaça de Santa Anna, 20:30h

20
jul

Es calcula que els castells de 
9 i de gamma extra arriben 

a necessitar unes 400 
persones a la pinya
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 Tot just després de l’últim as-
saig casteller ens espera una nit 
de música a l’aire lliure, la primera 
pels més impacients amb ganes 
de desembocar a la matinada. La 
Plaça de Santa Anna acull els grups 
programats pels Capgrossos i entre 
tots ells en destaca un per sobre 
de tot: Doctor Prats. 

El popular grup de Terrassa 
actuarà a Mataró dins la gira per 

presentar el seu nou disc ‘Venim 
de lluny’. És un dels grups més po-
pulars i festius del panorama i en 
cada disc consoliden una trajec-
tòria ascendent amb una mescla 
molt festiva que va del ritme festiu 
a l'electrònica. Al mateix escenari 
també hi podrem trobar el grup de 
reggae Koers i el duet de DJ Bipolar 
format pels "Pols" Blanco i Bassa. 
Garantia de festa.

Santa Anna acull els concerts dels Capgrossos

Doctor Prats encén la primera 
nit de festa

Concert de Koers +  
Doctor Prats + Bipolar

Plaça de Santa Anna,  
23:30h

20
jul

Koers, el primer grup, és 
l'encarregat de fer aquest 

any la sempre popular cançó 
de l'estiu de TV3
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 Les Dissantes s'han convertit, en 
pocs anys, en un d'aquells punts 
de màxim interès de l'inici de la 
festa i, alhora, en un dels seus actes 
més massius. D'ençà que des de 
la Fundació Maresme es van en-
ginyar tots els elements d'aquest 
còctel guanyador (concert benèfic, 
ànim integrador, samarreta soli-
dària, cançó anual, coreografia i 
flashmob, grups locals i nacionals 

d'èxit) l'acte no ha fet més que 
créixer i guanyar importància. I en 
aquestes que el 2018 les Dissantes 
apunten a rècord de rècords: per-
què passen a la platja del Varador 
i perquè tenen Txarango de gran 
reclam a la nit. El repte a nivell 
d'infraestructura és important i 
desplaça el centre neuràlgic del 
primer cap de setmana de Santes 
a primera línia de mar. El primer 

La gran festa de la Fundació Maresme

Dissantes de rècord: 
amb Txarango i a la platja

Jocs Infantils
Platja del Varador, 17:30h

Flashmob Dissantes
Platja del Varador, 20:30h

Concerts Dissantes
Platja del Varador, 21h

21
jul

La Flashmob del 'Jo sóc 
com tu' tornarà a ser el gran 
moment plàstic de la jornada
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Txarango, en plenitud

El gran moment de la nit serà just després. Avui en dia és 

probable que no quedi ningú a Catalunya pel qual Txarango 

necessiti presentacions. El grup del Ripollès és un autèntic fe-

nomen de masses, sobretot entre les generacions més joves i el 

seu còctel mestís, festiu i de compromís casa de meravella amb 

les Dissantes. Renovaran el seu compromís amb les Dissantes 

i prometen omplir a vessar el Varador. Els Mataró Rumba All 

Stars i els discjòqueis tancaran la jornada.

cop en totes les Santes que tothom 
baixa a mar.

Les famílies i els menuts que 
preparin crema solar. A partir de 
les 17:30h hi haurà activitats i jocs 
infantils. Cada any sorprenen amb 
aquests experiments per a sen-
tir-se en la diversitat funcional. 
Les Dissantes estan totes enfo-
cades a divulgar la tasca amb les 
persones "amb altres capacitats" i 
precisament a les 20:30h arribarà 
el moment més icònic i espectacu-
lar: la fl ashmob. Aquest any el 'Jo 
sóc com tu' respira denominació 
d'origen local de la mà dels Mataró 
Rumba All Stars, que hi posaran la 
música en directe. Toca invasió de 
samarretes blanques, tothom amb 
en Santi de referent i dibuixar al-
tre cop el petit miracle de milers i 
milers de persones ballant solidà-
riament: cada any és un moment 
de pell de gallina.

El sopar amb en Santi obert a 
tothom enllaçarà amb els concerts 
que, enguany, presenten una aline-
ació que promet emocions fortes i 
sobretot fer la primera gran suada 
a còpia de ballar. Germà Negre 
seran uns perfectes obrellaunes 
amb el seu folk d'aire festiu: molt 
recomanable.

Truca'ns ara! 
Telèfon gratuït  

900 908 103

www.powerlift.es

LA SOLUCIÓ 
FÀCIL I ECONÒMICA 

PER PUJAR I 
BAIXAR ESCALES
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 El Mataroní Joan Lorente estre-
na la seva trajectòria en solitari 
amb el disc ‘Punt de partida’. Les 
cançons de Lorente aportaran un 
to fresc, melòdic i energètic a la 

plaça del Palau, a l’hora que les 
seves lletres explicaran històries 
personals que tracten de l’amor i 
l’esperança amb les que molts se 
sentiran identificats. 

Als carrers Santa Juliana i Santa Semproniana

Joan Lorente s'estrena 
en solitari

Joan Lorente
Plaça del Palau,  

21:30h

21
jul
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Informa't a egraupera.com
o info@egraupera.com

o al 937 412 999

Especialistes en aparells de fred, 
calor i energies renovables.

Glòria
a Les

Santes!

Avantatges de tenir un 

CONTRACTE DE 
MANTENIMENT 
amb Graupera…

Revisió anual preventiva. 

Certificat RITE segons normativa.

Mà d’obra i disposició de servei, sense 
límit d’hora, en totes les reparacions que 
es puguin produir a l’aparell.

Reparacions en menys de 24h.

Servei d’urgència dissabtes en temporada alta.

En Caldera, pot incloure totes les peces 
originals fins els 15 anys des de la posada
en marxa. (preguntar condicions).

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:
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 La diada castellera de Les Santes 
repeteix el programa dels últims 
anys disposant les camises verdes, 
blaves i malves al centre de totes les 
mirades. Com les davanteres més 

mítiques de cada equip, Mataró ja 
sap quines tres colles trobarà a la 
Plaça de Santa Anna, disposades 
a enlairar els castells més difícils. 
Són els Castellers de Vilafranca 

La torre de 9, el gran objectiu de les colles

Blaus, Verds i Malves volen 
anar de gamma extra

Diada Castellera
Plaça de Santa Anna, 12h

22
jul

L'any passat la Plaça de 
Santa Anna va viure una 

diada històrica
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Els Capgrossos no decidiran el 
programa fins a l'últim assaig

Tot i que ja han assolit els anomenats dos castells bàsics de 9 

aquesta temporada i la torre de 9 es dona per objectiu prioritari, 

els Capgrossos esperaran als darrers assajos per definir el seu 

programa de castells. Els blaus venen d'una dinàmica de poca 

gent als assajos que esperen revertir amb el factor Santes i 

l'assaig de divendres a Santa Anna. En aquests, s'acabaran de 

veure les opcions en present o futur d'altres castells.

– l'autèntica llegenda vivent dels 
castells– i també els Minyons de 
Terrassa, que modernament han 
donat sobrades mostres de com-
promís amb la cita mataronina. 
I enmig d'uns i altres els nostres 
Capgrossos, en la seva data més 
crucial. 

I tothom pensarà aquest any en 
les meravelloses Santes de l'any 
passat i creuarà els dits perquè les 
d'aquest any s'hi acostin.

Ambició de les convidades
Totes tres colles compareixen a 
Mataró amb els castells de gam-
ma extra entre cella i cella, amb 
la torre de 9 de gran objectiu. Els 
Verds, a més de la torre podrien 
intentar el 5 de 9 amb folre que 
fa diferents temporades que no 
es plantegen.
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 L’Orquestra de Mataró ac-
tua per tercer any consecutiu al 
Teatre Monumental per Les Santes. 
Deixant de banda l’exclusivitat de 
la música clàssica però sense obli-
dar-la, enguany l’orquestra dirigida 
per Clàudia Dubé porta una gran 
varietat d’estils musicals que van 
des de Beethoven fins a bandes 
sonores de pel·lícules, passant pel 
ritme de la música llatina. 

Aquest serà l’últim concert de 
l’orquestra, que tanca la tempo-
rada amb el ritme de Les Santes.

Formació emergent
L'Orquestra de Mataró és una for-
mació emergent que s'està forjant 
la trajectòria a poc a poc. Actua per 
Les Santes en un concert especial 
com també fan grups locals com 
Gospel Sons o la Big Band Jazz

L'Orquestra de Mataró, tercer any a la Festa

Una orquestra que  
barreja estils

Orquestra de Mataró
Teatre Monumental, 19h

22
jul

L'entitat del concert ha 
anat guanyant pes i ha fet 

que aquest any passi al 
Monumental
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HOSPITAL DE MATARÓ
Carretera Cirera 230 planta -1, lletra H
08304 Mataró
Tel. 937575596

ROMANDREM OBERTS A L'AGOST

· 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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 La Coral La Nota torna a partici-
par a Les Santes, aquest cop cele-
brant el seu 20è aniversari amb un 
concert carregat d’un repertori ben 
variat. Sota la direcció de Gabriel 
Miralles, la coral ve preparada amb 
cançons ben atrevides que inclo-
uen bandes sonores de pel·lícules, 
èxits de la música pop i música ca-
talana actuals i tradicionals. En el 
repertori d’aquest any s’inclouen 

cançons de l’any passat i d’altres 
noves que la coral ha estat assa-
jant durant tota la temporada, la 
qual s’acabarà amb aquest concert 
de Santes.

És un altre exemple de formació 
local que té un aparador privile-
giat en la programació de la Festa 
Major. En el seu concert, a més, 
escullen un escenari ben especial 
com les Caputxines.

Un acte que posa les Caputxines al mapa santero

La Nota bufa les espelmes  
i no falla per Santes

Coral La Nota
Pati de les Caputxines,  

19:30h

22
jul

La coral és de tot menys 
ortodoxa amb un repertori 
que fins i tot s'atreveix amb 

el pop o les BSO
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 L'Encesa ja està més que consoli-
dada com el primer gran acte amb 
protagonisme de foc de la Festa 
Major de Les Santes. Els Diables de 
Mataró han consolidat un format 
atractiu que els darrers anys afegeix 
com a gran al·licient la invitació 
per complet d'un seguici festiu, 
escollit entre els de més lustre del 
país. D'aquesta manera, Mataró 
ha vist les figures de l'Arboç o de 

Torredembarra al complet i els 
'santeros' han tingut el privilegi 
de comptar amb tastets d'algunes 
de les considerades com a festes 
majors més completes pels carrers 
de la ciutat. 

En aquesta línia enguany, diu-
menge al vespre, es compta amb 
la Faràndula Gironina de convi-
dats d'honor per l'Encesa del 2018.

Pel seu mateix nom, amb tints 

L'Encesa, el primer gran acte de foc

La Faràndula Gironina visita els 
Diables de Mataró

L’Encesa
Des de l'Ajuntament,  

19h

22
jul

Al costat dels Diables hi 
apareixerà com sempre la 

imponent figura del Basilisc
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El seu lloc a la festa

L'Encesa no és només el primer acte de foc i el gran acte del 

Ball de Diables de Mataró. També s'ha promogut com un acte 

que serveixi per enriquir la Festa Major convidant a grans se-

guicis festius catalans i, alhora, ensenyi el funcionament diferent 

d'un Ball de Diables, amb una manera pròpia de fer. D'aquesta 

manera, els Diables de Mataró, trenquen el monopoli de les 

Diablesses i fan més gran la Festa Major en espera que –en la 

línia del que porten anys demanant–, el seu pes a la festa creixi.

estrambòtics, s'endevina que 
aquesta Faràndula és el conjunt 
de fi gures de la capital gironina, 
una autèntica família amb ni més 
ni menys que 21 fi gures i també 
inclou un Ball de Bastons.

Des dels gegants dedicats a an-
tics reis com Carlemany, als icò-
nics capgrossos o fi gures com el 
Drac de Set Caps, la Mula Baba o 
l'Àliga. Són el seguici que llueix 
amb llum pròpia a l'octubre per 
les Fires de Sant Narcís que real-
ment sorprendran l'audiència de 
l'Encesa pel seu bon fer.

El dia de lluïment
A banda, òbviament, hi ha tot 
el desplegament dels mateixos 
Diables de Mataró, exercint orto-
doxament de Ball de Diables, i amb 
el Basilisc. L'Encesa compta amb 
els versots, l'acte sacramental, i el 
desplegament pirotècnic en tota la 
seva potència de tota la comparsa. 
Des del ceptrot d'en Llucifer a la 
Diablessa i tots els Diables: és el 
seu acte propi i quan aprofi ten per 
lluir les bones maneres, davant de 
milers de persones. 

La Plaça d'en Xammar tornarà a 
ser l'escenari de lluïment, sortint 
i tornant a l'Ajuntament.
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 Si és 24 de juliol hi ha dos coses 
a fer de manera obligada. La pri-
mera és felicitar les Cristines que 
coneguis i la segona, si hi ha cana-
lla a casa, és anar a la Gegantada. 

Aquesta és la jornada gegantera 
per antonomàsia i el dia que més 
figures locals surten al carrer i res-
ponent i completant un ritus que 
cada any es perfecciona més. De la 

La gran festa de la Fundació Maresme

La Gegantada canvia de format 
i ubicació

Gegantada
Des de la Plaça  
de Santa Anna,  

18:30h

24
jul
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La Plaça de la Brisa,
un espai amb història santera

Amb el final de la Gegantada és ben probable que la Plaça de 

la Brisa registri l'entrada de públic més alta de la seva histò-

ria. Aquest espai delimitat per llars i amb el club l'Esplanada 

de teló de fons té, ja, història acumulada dins la Festa Major. 

Durant lustres va acollir concerts i balls com el que sempre 

protagonitzava la Banda de Gaianes a Mataró. També ha acollit 

la Mostra de Balls de les figures o sessions de swing. Ara torna.

mateixa manera que a Mataró no 
es pot entendre Sant Jordi sense la 
trobada de gegants, pràcticament 
es pot dir que no són Santes fi ns 
que el rovell de l'ou del centre no 
queda literalment col·lapsat. És 
el primer gran acte familiar i es 
nota a l'ambient les ganes boges 
de Festa Major. Els gegants de les 
seves escoles, la calor esmorteïda 
i la primera aparició dels Gegants 
i Nans de la ciutat. Tot són motius 
de sobres perquè els menuts de la 
ciutat tinguin més que subratllada 
aquesta data. I amb ells els milers 
de pares.

La principal novetat de la 
Gegantada d'aquest any és el canvi 
de recorregut. Tots els gegants, ge-
gantes, nans i capgrossos comen-
çaran l'itinerari des de Santa Anna, 
on fi ns ara acabava l'acte. D'allà 
entomaran Riera amunt i passa-
ran per davant de l'Ajuntament on 
s'hi sumarà la Família Robafaves. 

El destí de tots plegats serà la 
Plaça de la Brisa. On es faran les 
ballades fi nals.
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 Un dels convidats que mai fa-
lla ni tampoc decep és el grup de  
gospel mataroní Gospelsons. La 
coral actuarà en arribar la fresca de 
la tarda al passeig del Callao, repe-
tint escenari però no cançons. Sota 
la direcció de Georgina Blanch, 
els Gospelsons han inclòs en el 
seu repertori la novetat de can-
çons espirituals d’origen africà, 
disposades a fer aixecar el cul de 

la cadira i ballar amb el millor rit-
me de gospel.

Després d'una certa itinerància 
en els diferents dies, els Gospelsons 
s'han consolidat en el vespre del 
24, avançant l'arribada de milers de 
persones a l'espai de les Havaneres 
i permetent que la tarda s'escalfi 
ben aviat. El format amable, distès 
i divertit del gospel entusiasma 
cada cop més gent. 

El concert ja és un clàssic del vespre del 24

Si és Gospelsons,  
la diversió està assegurada

GospelSons
Passeig del Callao, 20h

24
jul

El de Les Santes és un dels 
concerts fixes de la coral que 

dirigeix Georgina Blanch, 
sempre innovadora
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 No són pas pocs els que s'aferren 
al classicisme per assegurar que no 
són Santes fins que s'està al Callao 
la nit de les Havaneres. La cantada 
és la prèvia més ancestral de totes 
i manté el caràcter de primera cita 
per molta gent. Les cançons mari-
neres capten l'atenció de milers de 
persones però també n'hi ha una 
bona part que senzillament hi fan 
cap perquè toca, per saludar-se la 

Festa Major i per entrar amb bon 
peu als dies més esperats. El rom 
cremat que se serveix a la mitja 
part també és un reclam.

Dalt de l'escenari, les Havaneres 
de Santes mantenen l'aposta bi-
cèfala dels darrers anys, amb dos 
noms reputats en aquesta escena, 
autèntiques patums. Mar Endins i 
Els Pescadors de l'Escala marcaran 
el ritme mariner.

Abans era el primer acte de Les Santes

Prèvia clàssica per a totes  
les generacions

 
Havaneres i rom cremat
Passeig del Callao, 22h

24
jul

La Bella Lola i El Meu Avi 
permeten, cada any, que 

tothom se sumi a la cantada 
en una estampa clàssica
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 Com cada any, la missa de les 
Santes comptarà amb una prèvia 
únicament musical. L’esforç i la 
preparació dels músics i els can-
taires dirigits per Francesc Cortès 

es veurà refl ectit en l’assaig de la 
Missa de les Santes, on es podrà 
gaudir ininterrompudament de 
la tradicional Missa de Glòria de 
Manuel Blanch. 

Santa Maria s'omple pel darrer assaig

La Missa de les Santes sense 
ofici, ocasió única

Assaig de la Missa 
de les Santes

Santa Maria, 21:30h

24
jul
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VACANCES DEL
6 AL 19 D’AGOST

 Si hi ha alguna cosa que agrada 
més als nens durant Les Santes és 
l’esquitxada de colors. Per una ban-
da els blaus, per l’altra els vermells, 
però tothom seguint les indicaci-
ons de la Rolling Vibes Collective, 
que s’asseguraran que la festa sigui 
tot un èxit. L’aigua fresca s’agrairà 
durant la xafogor del migdia però 
és important, també, protegir-se 
oportunament del sol.

Aquest és l'acte familiar que 
aprofita bona part de la gran in-
fraestructura de la Ruixada de la 
següent matinada. Des de l'any 
passat va canviar el 26 pel 25 de 
manera que és un inici la mar de 
divertit i refrescant abans que, amb 
la Crida, comenci la seqüència 
més intensiva de la festa. Obligat 
per fills i pares, recomanable per 
tota la resta.

L'Esquitxada obre la veda dels grans actes infantils

Migdia d'aigua i colors 
al Parc Central

 
Esquitxada de Colors

Espai Firal del Nou Parc  
Central, 12h

25
jul

La "lluita" del tot amistosa 
entre blaus i vermells marca 

la tònica d'aquest acte

Santes
2018

Santes 48,49 esquitxada + banda.indd   2 18/07/2018   12:37



Bon Sant!
MAYMI GERMANS S.A.
M A G A T Z E M  D E  F U S T E S
N A C I O N A L S  I  D ’ I M P O R T A C I Ó

d e s  d e  1 9 0 8

www.maymi.es · T 93 754 03 21 · info@maymi.es
Riera d’Argentona, 7 · Pol. Ind. Camí del Mig · Cabrera de Mar

PORTES · CUINES · PARQUET · COMPLEMENTS · BRICOLATGE
FUSTES TRACTADES PER EXTERIOR · PLAQUES DE POLICARBONAT

POLIESTER I METACRILAT

VACANCES DEL
6 AL 19 D’AGOST

 La Banda de l’Agrupació Musical 
del Maresme mai falla a la cita de 
Les Santes i començarà la mara-
tó d’actuacions al pati de l’An-
tic Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena. És un concert molt 
especial, amb bona acústica, en 
un espai que s'omple de molts 
residents que, potser, tenen du-
rant la sessió l'única alegria festiva 
d'aquests dies.

Sota la direcció de Pere Bono, la 
banda actuarà durant tots els dies 
de festa pels carrers de Mataró amb 
un repertori ben variat i s'agraden 
amb repertori diferent en aquest 
concert.

 Enguany es tindrà un record 
per Santiago Vincent, director de 
la Banda de Gaianes, la qual va 
introduir per primer cop a la festa 
el famós “Bequetero”.

La Banda enceta els seus dies més frenètics

Concert distès i en família
en un emplaçament únic

Banda de l'Agrupació 
Musical del Maresme

Pati de l'Antic 
Hospital, 18h

25
jul

L'any passat el fort xàfec 
de la tarda del 25 va fer 

suspendre l'acte: aquest any 
en tindran més ganes
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 Per més que Les Santes hagin 
anat creixent pel seu davantal, el 
seu inici més formal és la Crida. 
Ja se sap: a les 20h del dia de Sant 
Jaume davant de l'Ajuntament. 

Totes les figures del seguici i mi-
lers de persones omplint a vessar 
el davant i també el darrera de 
l'Ajuntament, on hi ha pantalla 
gegant. L'Alcalde pronuncia unes 

La primera Dormida, després de la traca

L'inici formal de tot: 
Són Santes, definitivament

Cap a la Crida
Diversos indrets, 19:45h

Crida de Festa Major
Ajuntament, 20h

25
jul
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Protestes esporàdiques

La Crida ha estat, de forma esporàdica, escenari de diferents 

protestes polítiques. Sense anar més lluny l'any passat va ser 

una edició ben accidentada, ja que la pluja la va endarrerir, va 

suspendre l'Anada a Ofici i David Bote va ser xiulat durant bona 

part de la seva intervenció i de l'acte. Les protestes acostumen 

a comptar amb la contestació de mares i pares que prioritzen 

que els seus fills, que alguns fan hores d'espera per un bon lloc, 

gaudeixin de la festa. Hi haurà protestes en un any com aquest?

paraules enmig del brogit i encén 
la traca que espetega per anunciar 
que ara sí que són imparables i ja 
són Santes, de forma defi nitiva. 

La Crida és la primera oportu-
nitat de veure totes les fi gures fent 
la Dormida i, de ben segur, és el 
moment que més gent segueix amb 
atenció aquest ritual genuïnament 
mataroní. 

Abans de la Crida les fi gures hau-
ran sortit a dos quarts de set de 
Can Marfà i s'hauran disposat en 
els diferents espais del Centre tot 
esperant el coet volador que de-
cretarà l'inici de l'Anada a la Crida. 
Són minuts de màxima intensitat, 
on els nervis per Les Santes són 
compartits, així com l'alegria de 
ser-hi ja, després de tot un any. 
Diablesses, momerotes, dracs, 
Àliga, Nans i Gegants, a més de 
l'Agrupació Musical del Maresme 
ofi cien aquest acte. Formal i de-
senfadat a la vegada. Molt popular 
i sobretot molt esperat pels petits 
i petites a qui els ulls els cremen 
de tan encesos d'il·lusió.
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Bon
Sant!

 El principi de la Nit Boja sem-
pre es bifurca entre els qui van a 
La Riera per cantar El Bequetero 
i els que prefereixen començar la 
festa amb música més actual a la 
festa del Club 105, al passeig del 
Callao.  És una programació bicè-
fala molt encertada per tal que el 
relat de la nit més concorreguda 
no tingui un sol guió. Són milers 
i milers els joves que cada any fan 

cap al Callao, on saben que tindran 
festa assegurada.

Un any més, la festa de la gira del 
Club 105 comptarà amb la parti-
cipació dels punxadiscos DJ Món, 
DJ Hector Mas i DJ Ernest Codina, 
que asseguraran la diversió de tota 
la nit amb remescles de música 
d’avui i de sempre. L'espai de con-
certs comptarà amb servei de bar 
amb una llarga llista de begudes.

La música més comercial, des de les 23h

L'alternativa de moda: 
èxits a la vora del mar

Gira Fricandera.  
Festa Club 105.

Passeig del Callao, 23h

25
jul

Bona part dels assistents 
a aquesta festa enllacen 
després amb la Ruixada:  

de baix a mar al Parc
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 La Nit Boja de Les Santes és una 
seqüència de primeríssima catego-
ria en el panorama de festes ma-
jors de Catalunya. Cada cop més 
coneguda, són milers i milers les 

persones de la rodalia, la comarca, 
la província o més enllà que tenen 
fixada la data del 25 de juliol a la 
nit per ser a Mataró. Amb raó la 
nit ha crescut tant i requereix de 

De la suor del Desvetllament a les guspires sota el foc

La Nit Boja de Mataró: 
Esclat col·lectiu i sincronitzat

Desvetllament Bellugós
Des de l'Ajuntament, 23:30h

Escapada a Negra Nit
Des de l'Ajuntament, 1:30h

25
jul
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Els protagonistes de l'Escapada

L'Escapada a Negra Nit és un dels millors correfocs de Catalunya 

i comptarà en aquesta ocasió amb l'alineació habitual de com-

parses locals amb Diablesses, Momerota i Drac i una llista 

de convidats que contribuiran al caos de foc. Els Diables de 

Mataró són la colla local que hi serà present, al costat dels de 

Sant Cugat, les Corts i Molins de Rei. Pel que fa a les figures, la 

Cuca de Castellbisbal i un clàssic com és la Pàjara de Terrassa. 

Hi haurà foc per a tothom: això està assegurat.

dispositiu de seguretat especial, 
estrenat amb èxit l'any passat. I és 
que tot té una causa, i la de l'èxit 
d'aquesta gran nit és senzillament 
que tots els ingredients d'aquest 
còctel d'actes “són la pera”, parlant 
clar. Tot esclata, de manera sincro-
nitzada, a dos quarts de dotze quan 
els Gegants surten de l'Ajuntament 
i Mataró embogeix literalment al 
so del Bequetero. El Desvetllament 
Bellugós és la mitja hora de màxi-
ma adscripció emocional a la fes-
ta, un mar de bots i braços estesos 
que no et pots acabar. El ritual més 
mataroní de tots, que acaba a Santa 
Anna amb concert i repòs. I al cap 
d'una hora, de nou, Riera amunt. 
Una bogeria perfecta.

I un cop en Robafaves entra a 
l'Ajuntament s'esdevé, de cop, l'in-
fern i de la suor del Desvetllament 
i el pasdoble-himne es passen als 
tabals i el foc, les guspires i la inten-
sitat de l'Escapada a Negra Nit. La 
comença la Momerota i la secun-
den tota la resta. I la ciutat s'encén 
literalment.
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 No, no és una disco-mòbil. És la 
Ruixada i serveix de colofó perfecte 
per una nit intensa i cansada. Litres 
i litres d'aigua no paren de caure 
sobre milers i milers de persones 
al Parc Nou. També hi ha lloc pels 
porucs de refredar-se. Tothom hi 
cap. Sigui de forma més tímida o 
a cop de raig de mànega, la gràcia 
de la Ruixada és que les persones 
que hi arriben quedin xopes a més 

no poder, sense parar de ballar. I 
dèiem que no és una disco-mòbil 
i direm el perquè. Quan va néixer 
la Ruixada segurament les disco-
mòbils encara no existien. Però 
és que a més aquest acte que en 
origen es feia a la Plaça de l'Ajun-
tament té tota una litúrgia pròpia. 
Dels Blues Brothers al "samarre-
tes, amunt!" i una mescla d'estils 
i èpoques. És una festassa.

El Parc Nou acull un dels actes més massius

El colofó perfecte d'aigua 
sense parar de ballar

Pujada Tabalada
Des de l'Ajuntament, 3h

Ruixada
Parc Nou, 3:30h

25
jul

Els èxits actuals però també 
els d'anys enrere, clàssics, 

música en català i  
El Bequetero: tot hi cap
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 Tot i que potser el 26 de juliol 
–bo i ser laborable!– és dels dies 
de l'any que a molts mataronins 
els costa més despertar-se, el pro-
grama propicia una doble cita mu-
sical per escollir al migdia. Motiu 
suficient per treure's la son de les 
orelles i escollir: Les Esmandies o 
el Pati de Sant Josep. 

Al casalot de Peramàs hi hau-
rà el concert de Nara, un trio 

maresmenc de piano, baix i ba-
teria que toca amb ritme de jazz 
i folk i un estil que abraça música 
mediterrània i música clàssica. 

D’altra banda, a la mateixa 
hora però al pati de la residència 
Sant Josep hi haurà el concert de 
Criatures, que amb el so d’una 
gralla i un acordió diatònic faran 
un passeig per les sonoritats de la 
Mediterrània.

Clàssica bicefàlia: concert vermut i de Barram

Dues opcions per escollir  
banda sonora pel vermut

Concert Vermut: Nara
Pati de les Esmandies, 12h

Concert de Barram: 
Criatures

Pati de Sant Josep, 12h

26
jul

El concert de Barram enllaça 
amb una petita cercavila fins 
a Santa Maria amb l'acte del 

campanar

Santes
2018

Santes 58 26 Concerts mig26.indd   2 18/07/2018   17:09



Sin título-2   1 6/7/18   11:28



La Barram és la repicada més important de tot l'any

Campanes al vol, 
que demà és 27

Barram: Santa Maria, 14h

26
jul
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Morterets per reforçar-la

La de la Festa Major és la repicada més llarga de l’any i anirà 

acompanyada de morterets que es disparen des de l’Hort del 

Rector. Els 30 minuts que dura la Barram anuncien la vigília 

del dia central de la celebració, el dia de Les Santes. I entre 

petards i campanes no és pas poca a la gent que desperten.

 En la llista de peculiaritats de la 
Festa Major de Les Santes –que al-
gun dia s'hauran de relacionar de 
forma detallada– hi hauria de fi gu-
rar amb entitat pròpia la Barram i 
Repicada. Es tracta, senzillament, 
de la repicada de campanes més 
important de l'any, l'anunci que 
l'endemà és 27 de juliol, diada de 
Santa Juliana i Santa Semproniana. 
Desenes de persones es concentren 
a la Plaça de Santa Maria per seguir 
aquesta sessió de mitja hora on in-
tervenen, al primer nivell del cam-
panar, la Juliana i la Semproniana, 
la Carme, la Miquela i la Montserrat 
i a dalt del cimbori les de les hores: 
la Madrona i la Candelera. 

Abans de la repicada amb les 
campanes al vol es fa, pròpiament, 
la Barram amb les 27 batallades 
de tres campanes concatenades.
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 Si diem que el de la Nit Boja és 
un ritual festiu de primera fila, cal 
reconèixer l'encert d'haver creat la 
Tarda Guillada que reprodueix la 
seqüència i els actes però adaptats 

als més petits. Aquesta és la seva 
jornada, ja que la massificació fa 
desaconsellable l'assistència amb 
menuts a la Nit Boja. 

La Tarda Guillada permet 

De la suor del Desvetllament a les guspires sota el foc

La tarda dels més petits: 
escola del millor ritual

De Parranda
Des de l'Ajuntament, 18h

Correguspira
Des de l'Ajuntament, 20h

Ruixadeta
Nou Parc Central, 22h

26
jul
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«El teu referent al Maresme»
Us desitja unes Bones Santes!

Els protagonistes del Correguspira

De la mateixa manera que passa amb l'Escapada a Negra Nit 

o altres actes amb participació de figures i colles de fora, el 

Correguspira permet descobrir els atractius de foc infantils i 

compta, per poder repartir guspires, amb una nòmina de con-

vidats a Momeroteta i Dragalió ben il·lustre. Es coneixen l'acte 

a la perfecció els Diables petits de la Llàntia, venen de prop 

els Banyetes, diables infantils d'Argentona i també hi haurà 

la Cuqueta de Castellbisbal i el Petit Camell de Molins de Rei.

universalitzar les sensacions úni-
ques de ballar El Bequetero a prop 
d'en Robafaves, de reposar festiva-
ment a Santa Anna o de tapar-se 
de les guspires impertinents del 
Dragalió o la Momeroteta. També 
de remullar-se, fi nalment. 

Completa Tarda Guillada
Tots els actes de la nit anterior te-
nen torna per a fi lls i fi lles. I per 
això és una tarda intensa, esperada 
i concorreguda. D'aquesta manera, 
també, es fa escola. I els bons hà-
bits festius del futur arrelen ja en 
aquests horaris en format de pre-
sent. De fet, un dels millors espec-
tacles d'aquesta jornada és veure, 
precisament, el rigor dels menuts a 
l'hora de ballar el Desvetllament o 
aixoplugar-se per complet del foc. 

El que sí que canvien en aquesta 
ocasió són els noms: De Parranda, 
Correguspira, Pujada Tabaladeta i 
Ruixadeta són les diferents estaci-
ons d'aquesta tarda, que omple a 
vessar el Centre de la ciutat i acaba 
al Nou Parc Central.
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 Les sardanes són un dels ingredi-
ents indispensables de Les Santes. 
Hi ha diferents ballades al llarg dels 
dies centrals de la celebració però 
una de les més especials és la de la 
nit del 26. I és especial no només 
per l'horari nocturn, sinó també 
per l'elecció que es fa de la cobla.
Arriba a Mataró la Contemporània. 
No és una cobla més, sinó una for-
mació jove que s'ha convertit en un 

'dream team' capaç de portar els 
èxits de l'estiu al camp de la sarda-
na, component versions que han 
fet fira. Animant la nit amb un toc 
personal, la cobla portarà sardanes 
de sempre i peces conegudes que 
porten el seu toc personal. 

La música i el ball combinaran 
un bon ambient amb tocs d’hu-
mor que ompliran la plaça amb 
ganes de festa.

Les sardanes de la vigília es faran a la Plaça de la Muralla

La Cobla 'Dream Team' 
per fer popular la sardana

Ballada de sardanes
Plaça de la Muralla, 22h

26
jul

Els èxits de la 
Contemporània atrauen 

públic neòfit en sardanes en 
algunes de les ballades

Vídeo: 
https://www.youtube.com/

watch?v=7esrPXViS2U
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 Poca gent a Catalunya no sap qui 
són els Amics de les Arts o, com a 
mínim, els ha sentit i ballat. Els 
seus membres són Dani Alegret, 
Joan Enric Barceló, Eduard Costa i 
Ferran Piqué i la seva fórmula mu-
sical és indiscutiblement guanya-
dora. Lletres que sintonitzen amb 
el públic parlant d'elements i situa-
cions quotidianes, bon joc de veus, 
diàlegs musicats i una producció 

musical cada cop més acurada han 
fet que, també, el resultat hagi anat 
mutant. Es presenten a Mataró de 
caps de cartell de Les Santes perquè 
són el concert més esperat, al cos-
tat del de Txarango i el de Rosario. 
El concert de pagament torna a la 
música en català però ho fa amb 
una innovadora política de preus 
populars que ha de permetre que 
el Parc Central s'ompli per escoltar 

El concert de pagament, a preus populars

Els Amics de les Arts, 
èxit assegurat

Els Amics de les Arts
Parc Central, 23h

26
jul

En el seu últim treball 
s'han apropat a elements 
electrònics que muten la 

seva sonoritat
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A Santa Anna, ritmes variats i 
fins enllaçar a Matinades

Nit de ball amb música molt diversa, començant pel swing de 

Shakin’All que comptarà amb músics i ballarins del col·lectiu Big 

Head Hoppers, encarregats d’animar el principi de la festa. Tot 

seguit trobarem el soul i el funk català de La Soul Machine, que 

presentarà el seu nou disc 'Una nota a la nevera' amb cançons 

ben animades i amb optimisme. Per acabar la jornada hi haurà 

el DJ David Oleart, que punxarà la seva selecció d’èxits musicals.

els pares de cançons tants cops 
cantades com 'Jean-Luc' o 'Ja no 
ens passa'.

Tot i que molts grups musicals 
fugen del concepte, a Els Amics 
de les Arts se'ls pot considerar de 
ple en la seva pròpia maduresa 
musical. En el seu últim disc, 'Un 
estrany poder', entren de ple en 
el joc amb l'electrònica i obren 
noves possibilitats sonores. Tot i 
això és un grup fi del al repertori 
d'èxits que tota la seva claca es 
coneix amb exactitud. Destil·len 
humor i han arrodonit un espec-
tacle total que els converteix per 
mèrits propis en un dels directes 
més buscats. El seu últim èxit 'El 
seu gran hit' els ha valgut premis 
i presència a les ràdios. 

Preus populars
Les entrades pel concert del dia 
26 es poden comprar a les ofi ci-
nes de cultura o a través de la web 
entradesculturamataro.cat. Valen 8 
euros i haurien de permetre, tam-
bé l'assistència de les generacions 
joves on el grup cultiva bona part 
del seu èxit. El bon horari i no tenir 
teloners poden ajudar que sigui 
una cita ideal per a les famílies 
que hi vagin en bloc. 
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 La Diada de les Santes co-
mençarà a cop de gralla amb les 
Matinades. Els diferents itineraris 
despertaran tothom. Hi participa-
ran els Grallers dels Capgrossos, 

de la Momerota, de la Borsa de 
Músics de la Coordinadora de 
Colles Geganteres de Mataró, els 
Moixerons, Els del Barret de Palla 
i els Grallers de l’EMMM.

A cada parada veïnal, menjar, cançó i seguir

Coets i gralles per despertar la 
ciutat: ja és dia 27

Matinades
Des de diferents indrets,  

a partir de les 7h

27
jul
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· Preparació del part
· Control dels nadons
· Trastorns del son
· Traumatismes
· Migranyes i mals de cap
· Alteracions cicle menstrual
· Posició durant l’embaràs
· Lesions esportives
· Dolors musculars...

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró · T. 93 790 61 73    637 509 776
www.montserratcabre.es ·  · 

ESPECIALISTES EN:

• Osteopatia per a adults
(ciàtica, migranyes, bruxisme)

• Osteopatia pediàtrica
(lactants i nens)

• Fisioteràpia
(massatges, drenatge limfàtic)

• Reeducació del sòl pèlvic
(incontinències, prolapses)

• Grups dirigits per fisioterapeutes
(hipopressius, higiene postural)

• NOU SERVEI: Dietètica i nutrició

Control dels nadons

Migranyes i mals de cap
Alteracions cicle menstrual

ó durant l’embaràs

SALUT i Bon  Sant !

 Acabat el Toc d'Ofi ci a Santa 
Anna, la Riera davant de l'Ajun-
tament ja és ple. I és que pertoca 
anar a Ofi ci i fer-ho amb la màxi-
ma gala: amb el seguici complet 

–incloent Herald i Trampes– i amb 
la Corporació Municipal darrere. 
Elegància i solemnitat per recór-
rer l'angle recte fi ns Santa Maria. 
Un moment especial de la festa.

L'acte més solemne, camí de Santa Maria

Figures i autoritats, 
empolainades per l'ocasió

Anada a Ofici
Des de l'Ajuntament, 9:30h

27
jul
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 És probable que amb el creixe-
ment i la globalització de la Festa 
Major s'hagi difuminat, però la 
següent sentència és vertadera al 
cent per cent: allò realment sin-
gular de Les Santes per història i 
diferenciació és la Missa. Ras i curt. 
La majoria de festes majors tenen 
oficis religiosos. En alguns s'hi in-
terpreten goigs. Però en cap altra 
festa trobem un element com la 

Missa de Glòria de Mossèn Blanch, 
una missa cantada de to operístic 
que data de 1848 –el mateix any del 
primer ferrocarril– i que s'interpre-
ta única i exclusivament el 27 de 
juliol al matí en el decurs de l'Ofici 
de Festa Major. Aquí ve l'equívoc o 
la confusió que fa que molta gent 
ignori el que s'esdevé a dins de la 
Basílica durant ben bé tres hores. 
S'hi oficia una cerimònia religiosa, 

La Missa de les Santes, de Mossèn Blanch

La joia de la Corona: 
allò realment singular

Missa de les Santes
Santa Maria, 10h

27
jul

Aquest és un dels dos 
actes que Mataró Televisió 
retransmetrà en directe: 

aprofiteu-ho!
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40 anys de l'única 
interpretació fora de Mataró

Aquest 2018 es compleixen 40 anys rodons d'un esdeveniment 

singular en la trajectòria de la Missa de les Santes. Aquesta 

interpretació es fa únicament el 27 de juliol a Santa Maria però 

el 22 de desembre del 1978 i de forma excepcional va ser inter-

pretada al Palau de la Música Catalana. Pere Gonzàlez va ser el 

director d'aquest fet excepcional per celebrar el 75è aniversari 

de l'Orfeó Mataroní.

sí, però també i sobretot un cor po-
pular i una orquestra professional 
interpreten aquesta peça musical 
que embolcalla tota la nau i fa les 
delícies dels presents.

La Missa doncs té dimensió cul-
tural, és patrimoni de la ciutat i 
està singularment reconeguda amb 
menció pròpia dins el catàleg fes-
tiu de Catalunya. És el resultat de 
moltes setmanes d'assajos d'un cor 
que, cada any, dona el do de pit.

Francesc Cortès al capdavant
Dirigirà tota la missa Francesc 
Cortès, un veterà d'aquesta es-
comesa. Els solistes seran Júlia 
Farrés-Llongueras de soprano, 
Laura Villa de mezzosoprano, 
Vicenç Esteve de tenor i Josep 
Pieres de baix. Sobre ells, sobre 
l'orquestra i sobre el cor recauen 
més d'un segle i mig de tradició 
i l'escenari únic de Santa Maria. 

Si especial és el que passa dins la 
Basílica, màgic és tot el que s'esde-
vé després amb la petita processó 
de les relíquies, el ball de l'Àliga, 
la repicada, l'aviada de coloms 
i l'esclat al migdia central de la 
festa abans que el seguici deixi 
enrere el pòsit religiós i se'n vagi 
a l'Ajuntament a fer la Dormida.
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 El dia de Les Santes és el del 
protagonisme per a les figures, 
pràcticament a qualsevol hora. 
Han estat tot l'any esperant i a la 
tarda, quan el sol ja va baixant, es 
disposen a fer el volt una mica més 
llarg i propiciar la cercavila princi-
pal del programa d'actes, conegut 
com La Passada. Des de l'Ajunta-
ment surten amb gran puntuali-
tat els mateixos protagonistes del 

matí i al migdia però en aquesta 
ocasió amb el reforç de la Colla 
Castellera Capgrossos de Mataró 
i els Cavallets. 

Així doncs, amb la versió més 
ampliada del seguici, s'arribarà 
a la Plaça de Santa Anna on els 
de la camisa blava faran castells 
i després es reprendrà l'acte fins 
al davant de l'Ajuntament on es 
farà la Dormida com manen els 

La cercavila amb més públic

La sortida més completa  
del Seguici

La Passada
Des de l'Ajuntament, 18h

27
jul

En el seu músic s'han 
apropat a elements 

electrònics que muten la 
seva sonoritat
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Reagrupament i castells a
la plaça de Santa Anna

Des de l'any passat, La Passada ha canviat de format al seu 

pas per la Plaça de Santa Anna recuperant el que havia tingut 

durant els anys vuitanta i noranta. Així, el seguici s'atura i es 

reagrupa a la gran plaça mataronina, moment que aprofiten els 

Capgrossos per fer una diada castellera exprés. Just després 

s'entoma cap a l'Ajuntament, on es fa la Dormida com al migdia, 

amb les comparses institucionals.

cànons, igual que a la Crida o el 
mateix migdia del 27.

Quan més gent veu els balls
La Passada és, en essència, quan 
més mataronins poden veure els 
diferents elements del Seguici i és 
per això que hi ha moments com la 
Plaça de Santa Anna en què hi ha 
centenars de persones pendents 
de les diferents ballades. Un recor-
regut en el qual veiem coreografi -
es entre Diablesses i Tabalers, els 
Gegants al ritme de la banda, la 
Momerota fent el ball de la seva 
fi lla o l'Herald i les Trampes, per 
última ocasió.

La Passada surt a les 18 h i torna 
a l'Ajuntament, on es fa la sego-
na Dormida de la jornada del 27 
de juliol.

L'acte va guanyant en afl uència 
de gent, de manera que al tram de 
la Plaça de Santa Anna i la Riera 
s'hi respira tot l'ambient de Festa 
Major i acaba amb temps de so-
bres per anar a baix a mar a veure 
els Focs. Comença amb un sol en-
cara empipador i xafogós i acaba 
mentre ja fosqueja. És l'hereu de 
l'antiga processó, convertit en gran 
acte de Les Santes post-cristianes 
de l'actualitat.
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 Res millor per entrar la nit dels 
focs que el concert de la Big Band 
Jazz Maresme, aquest cop acom-
panyada pel trompetista italià 
Fabrizzio Bosso. El grup ja és un 
habitual de Les Santes, però aquest 
any porta com a novetat l’artista 
italià que ha participat en la gra-
vació del seu segon disc. 

La Big Band Jazz Maresme, que 
compta amb quasi una vintena 

de músics, ho té tot llest per sor-
prendre el públic amb un reper-
tori d’allò més variat, passant per 
cançons de soul, funk i rock. Cal 
tenir en compte que el Pati del 
Cafè Nou acostuma a omplir-se 
ràpidament de gent que espera 
gaudir de l’actuació pel que, si es 
vol assegurar el tret, es recomana 
antelació a l'hora d'anar a buscar 
cadira.

Alternativa musical 'delicatessen' a La Passada

El millor jazz té un nom  
i el sap tothom

 
Big Band Jazz Maresme + 

Fabrizio Bosso
Pati del Cafè Nou, 20h

27
jul

El grup, amb instrumentistes 
de primera, coneix l'italià 
Bosso de la gravació del  

seu últim disc
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 És l'acte més important de tota 
la Festa Major. Per la quantitat de 
gent que el segueix 'in situ' des de 
la platja que arriben a ser unes 
60.000 persones segons alguns càl-
culs. També perquè quasi tothom 
a Mataró se'l mira, sigui des d'on 
sigui. Per exemple al mirador de 
Vista Alegre són centenars les per-
sones que s'hi congreguen. Són els 
Focs i culminen el dia 27.

No cal patir per la qualitat, in-
tensitat o so. Del castell de focs 
d'aquest 2018 se'n torna a encar-
regar la Pirotècnia Tomás. Vinguts 
de Benicarló, formen part ja amb 
entitat pròpia de la família sante-
ra després de tants anys deixant 
bocabadats els mataronins amb 
els seus muntatges pirotècnics, 
el ritme, el color i el tro. Tenen 
garantia assegurada.

La pirotècnia valenciana s'encarrega del castell de Focs

La Tomàs ja forma part 
de la família santera

Castell de Focs
Passeig Marítim, 23h

27
jul

Es disparen des del centre 
de la platja del Varador i 

culminen amb el 'Glòria a Les 
Santes' de foc
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  El seu és el nom que va impac-
tar més en l'anunci del programa, 
més esperat de tots i, a la vegada, 
una notícia il·lusionant per cen-
tenars de mataronins que fa anys 
que no tenien per Festa Major una 
programació d'aquest estil. 

Rosario Flores té tanta anome-
nada que protagonitza en solitari 
la franja horària del Sarau, com 
tradicionalment es coneixien els 

concerts posteriors al castell de 
focs. Amb la platja plena a vessar, 
aquesta clàssica captarà totes les 
mirades en l'escenari a tocar del 
Port. Comptin que costarà trobar  
un pam de sorra lliure: l'expecta-
ció és alta.

Més que un nom mediàtic
El de Rosario Flores és molt 
més que un nom mediàtic que 

La cantant és molt més que un nom mediàtic

Rosario Flores: un terratrèmol 
després dels Focs

Rosario
Platja del Varador, 23:30h

Sardanes i xindriada
Plaça de Santa Anna, 23:30h

27
jul

Enguany el concert de 
Rosario és l'única oferta 

musical el Passeig després 
dels Focs
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Les Sardanes, que no faltin
a Santa Anna

Un dels actes tradicionals que mai canvien després del castell 

de focs són les sardanes a la plaça Santa Anna i la xindriada. 

La xíndria refrescant anirà acompanyada per la música a càrrec 

de les cobles La Principal del Llobregat i Ciutat de Girona, que 

tornaran a reunir els sardanistes que vulguin gaudir d’un espai 

més tranquil que el passeig marítim, on el brogit ofegava el so 

de la cobla, que no vol amplificacions.

congregarà milers de persones. 
Porta la sang artística en les se-
ves venes. Filla de Lola Flores i 
Antonio González ‘el Pescaílla’, va 
començar al món de l'espectacle 
als 5 anys, participant en diverses 
pel·lícules i sèries. El 1984 va gra-
var el seu primer mini LP però no 
va ser fi ns al 1992 quan va regis-
trar el que realment es conside-
ra el seu primer disc. A partir de 
llavors, Rosario ha creat música 
de manera constant, tenint fi ns 
avui un total d'onze produccions 
discogràfi ques. Rosario Flores ha 
aconseguit reivindicar l'estil Gypsy 
Funky amb una mescla explosiva 
de rumbes, soul, bossanova i bala-
des, molt pròpies d'ella mateixa. El 
seu últim disc és 'Noche de Gloria 
en el Teatro Real', amb el concert 
en directe que hi va fer.

Musicalment molt festiva i enco-
manadissa, Rosario visita Mataró i 
Les Santes per segona ocasió des-
prés de fer-hi parada als noranta. 
Ara és encara més artista, ha cres-
cut més com a intèrpret i domi-
na l'escenari. La catifa de milers i 
milers de persones que ompliran 
el Varador estarà als seus peus, de 
ben segur, tot just començar. Un 
concert per recordar.
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 Les mataronines que es diuen 
Juliana o Semproniana tenen dues 
sorts durant la Festa Major. La pri-
mera és que tothom se'n recorda 
de felicitar-les el dia 27. La segona, 

que l'endemà se'ls fa a l'Ajunta-
ment la Recepció oficial, amb un 
petit homenatge i un recordatori. 
Una tradició que premia a dones 
de generacions diverses.

L'Alcalde les convida, també, a anar a la Residència

Julianes i Sempronianes  
a la Casa Gran

Recepció Oficial de les 
Julianes i les Sempronianes

Saló de Sessions de 
l'Ajuntament, 10h

28
jul
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 És normal que, per la preponde-
rància i la intensitat del programa 
del dia abans, Mataró estigui en-
dormiscada el 28 de juliol al mig-
dia. Alguns corren la cursa i els 

altres, atenent al programa, s'han 
d'esperar a l'Anada a la Residència 
per esquivar les mandres. Aquesta 
és una de les sortides més peculi-
ars del seguici ja que compleixen 

El Seguici sortirà ja aquest any al complet

Un matí més distès amb 
visita als grans

 
Anada a la Residència

Des de l'Ajuntament,  
11h

28
jul
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La Dormida més informal 
i desendreçada

Amb el pas dels anys, el retorn de la Residència ha acabat per 

configurar per si sol un dels moments més especials i divertits 

del programa, sense que hi entri ni hi consti. Les comparses 

fan la cercavila més divertida de totes, després de fer els balls 

propis a la Residència. Són habituals les bromes, el desori, 

imatges d'alegria compartida i fins i tot la Família Robafaves 

trenca el protocol i la Geganta és l'última en ballar.

amb el deure exemplar de visitar 
els grans de la residència muni-
cipal –i usuaris de moltes altres, 
que també fan visita– les fi gures 
queden plantades durant la ba-
llada de sardanes que s'hi fa i més 
tard s'inicia un retorn fi ns davant 
de l'Ajuntament que directament 
queda fora de programa. 

Des de fa dos anys, l'arribada al 
Pati de la Residència és un moment 
molt especial: ja que totes les fi -
gures ballen al so de l'Agrupació 
Musical del Maresme de manera 
que es fa una salutació conjunta. 
Un dels pocs moments de la Festa 
Major de veure totes les comparses 
juntes ballant.

Les Diablesses com a novetat
Les Diablesses, que en no ser fi gu-
ra fi ns ara eren esquives a l'acte, 
són la gran novetat d'aquest any 
de manera que enguany visita-
ran la Residència tot el seguici de 
comparses institucionals al com-
plet, amb l'Agrupació Musical del 
Maresme al fi nal de la corrua.

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

Santes 80,81 28 Residencia.indd   3 18/07/2018   16:50



 La Postal de Gegants és un altre 
dels clàssics de la tarda del 28. Els 
Gegants de Mataró fan d'amfitri-
ons cada any de gegants de dife-
rents punts de la geografia cata-
lana o, expcecionalment, també 
de fora del Principat. N'és exem-
ple enguany la invitació cursada 
als Gigantes de Zaragoza que fa-
ran carretera entre la capital ara-
gonesa i la ciutat de Mataró per 

sorprendre el sempre agraït pú-
blic dels gegants. Els Gigantes són 
dotze figures que representen di-
ferents personatges com un Rei, el 
Quixot, Dulcinea o Agustina d'Ara-
gó. Representen diferents passat-
ges històrics de Saragossa i serà 
excepcional veure'ls a Mataró, des 
de la plaça dels Bous fins davant 
de l'Ajuntament i d'allà al Portal 
de Barcelona, on es farà el comiat.

Els Gigantes de Zaragoza, a la Postal

Molts convidats de  
la família aragonesa

 
Postal de Gegants

Des de la Plaça dels Bous, 
18:30h

28
jul

L'acte protocolari 
d'intercanvi d'obsequis i 

medalles es fa a l'Ajuntament 
i s'hi inclou l'Àliga
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 El Drac i el Dragalió de Mataró 
participaran en el Ball de Dracs 
amb els Dracs de Terrassa com 
a convidats. El ball començarà a 
l’Ajuntament, però el recorregut 

es bifurcarà entre els dracs petits i 
els dracs grans. Els dos recorreguts 
es trobaran al carrer d’en Xammar 
i des d’allà aniran a la plaça de la 
Muralla, on faran els balls fi nals.

Els dos recorreguts se separen i convergeixen de nou

Els Dracs de Terrassa 
visiten els de Mataró

Ball de Dracs
Des de l'Ajuntament, 

21:30h

28
jul
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 El músic i intèrpret de música 
tradicional Kepa Junquera presen-
tarà al Pati del Cafè Nou el seu nou 
treball, Fok, compost per cançons 
de l’estil del més pur folk. Amb les 
seves noves cançons, el músic vol 
captivar el públic amb la seva pas-
sió pels ritmes i melodies populars, 
que transmeten les emocions de 
Junkera. El seu nou disc compta 
amb la participació de diversos 

artistes coneguts a Mataró per ha-
ver format part de les Santes, com 
Pep Gimeno ‘Botifarra’ i Miquel Gil.

El disc que presentarà per Santes, 
Fok (Satélite K, 2017) ha estat esco-
llit millor disc de l'any de folk per la 
crítica dels Premis Enderrock 2018. 
S'hi poden escoltar 41 temes de la 
cultura dels Països Catalans que 
a l’artista sempre li han semblat 
únics i emocionants.

Kepa Junkera, un dels referents del folk

El millor acordionista basc  
repassa cançons catalanes

Kepa Junkera
Pati del Cafè Nou, 21h

28
jul

Presenta l'espectacle Fok, 
en el que repassa diferents 

cançons populars dels Països 
Catalans
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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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 Ja fa anys que la del 28 de juliol 
és una d'aquelles nits amb més 
varietat d'actes per triar de tota 
la Festa Major, però si hi ha un 
ingredient que resisteix imper-
tèrrit, amb gran èxit de gent i els 
elements de quasi sempre, aquest 
és els Requisits de Festa Major. Un 
ball com els d'abans, en què una 
decoració acurada, les taules al 
voltant de la pista o el programa 

de cançons que es tocaran, remet 
als antics envelats, a les ballades 
de tota la vida.

Consolidats al Parc Central –on 
van anar a parar, venint primer de 
la plaça de l'Ajuntament i després 
de la de Santa Anna, en una altra 
evolució marcada per l'afluència 
de gent– els Requisits segueixen 
confiant en un d'aquells noms 
que mai decepcionen i que de fet 

Els Requisits de Festa Major, un clàssic

El Parc es vesteix de gala 
pel dia de ballar bé

Requisits de Festa Major
Parc Central, 23h

28
jul

La Principal de la Bisbal és 
indissociable d'aquest acte: 

un d'aquells nom que sempre 
compleix
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Escola de ball entre generacions

Si sovint es destaca del Ball de Requisits la mescla de generaci-

ons que propicia també és, en part, perquè pel tipus de música 

més de ball de saló o d'envelat, sovint els joves són maldestres 

i han d'aprendre de les generacions anteriors a entomar bé 

el ritme d'alguns clàssics. En aquest sentit el targetó amb el 

programa de les diferents cançons serveix, si es presta atenció, 

per aprendre a evolucionar de forma correcta. Sempre que el 

ritme t'acompanyi i no siguis un cas perdut, és clar.

porten dècades i dècades lligats a 
la Festa Major de Les Santes: el de 
La Principal de la Bisbal.

Ells donen aquest toc que avui 
en dia coneixeríem com a "vin-
tage" a un ball clàssic en què els 
pasdobles, i txa-txa-txas acaben 
animant-se durant ben bé tres ho-
res de música i ball. No falten els 
clàssics del ball del Fanalet, l'es-
combra o el ram.

Barreja de generacions
Allò que també fa especials els 
Requisits de Festa Major és la 
barra específi ca que té, des d'on 
se serveix la Juliana original, la 
beguda refrescant feta en base a 
cava i granissat de maduixa que 
sempre propicia llargues cues per 
trobar el tiquet i poder-ne fer dife-
rents gots. Al voltant de la barra de 
Juliana creix l'expectació, doncs, 
i permet que aquest sigui un dels 
actes en què més generacions es 
mesclen, sobretot si comptem els 
nocturns. Si les canes són majori-
tàries tant a la pista de ball com a 
les taules del voltant, la gent més 
jove s'escampa pel voltant i es con-
grega sobretot vora la barra. I uns 
i altres ballen en un ambient dels 
quals ja se n'ha perdut la mena.
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 La nit de concerts de Marrinxa 
començarà ben animada amb 
l'estil urbà del grup de trap cata-
là Tixin' Pixin', seguit per Clotildes, 
que continuaran la festa amb 

versions de cançons que van des 
de temes clàssics fins a temes ben 
actuals. La festa continua amb La 
Xana i la seva música dance i DJs 
fins la matinada.

La Xana, pionera del dance en català, a l'escenari

Festa compromesa i durant  
hores a Santa Anna

Concert: Tixin' Pixin' + 
Clotildes + la Xana +  

Dj Hochi + Dj Lo puto Cat
 

Plaça de Santa Anna, 22h

28
jul

Santes
2018
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 El cansament dels tres dies de 
Festa que ja es porten a l’esquena, 
es fa notar entre participants, por-
tadors de figures i organitzadors 
dels actes. Però l’espurna d’energia 
encara fa tirar endavant per les úl-
times 48 hores de festa que encara 
resten a la ciutat. I, la veritat, és 
que no es poden desaprofitar. La 
programació de Les Santes marca, 
des de fa uns anys, un acte a les 

dues de la matinada. És el No n’hi 
ha prou! amb què es vol reivindicar 
que la festa no s’acabi.

Les comparses mataronines en-
cara no estan cansades i, com que 
tenen moltes ganes de festa, tornen 
a sortir a ballar davant de l’Ajunta-
ment on, cada vegada més gent les 
espera, tot i que ja és ben entrada la 
matinada. A ritme de La Principal 
de la Nit les comparses fan un gran 

Els Requisits de Festa Major, un clàssic

Les figures s'apunten a la farra: 
No n'hi ha prou!

No n'hi ha prou!
Davant de l'Ajuntament,  

2h

28
jul

Per garantir la seguretat, 
es repeteix el protocol de 
control d'accessos de la  

Nit Boja

Santes
2018
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I després de 
l'acte...

No ho trobaràs a cap pro-

gramació oficial però just 

després del No n'hi ha prou! 

se celebra la versió mataro-

nina de la Cursa a Pèl, una 

pseudo-competició atlètica 

nudista que sempre té molt 

de públic. I encara a l'alba, 

acabat el ball de Santa Anna, 

davant l'Ajuntament es fa 

una Dormida sense figures 

ni vergonya... curiosa.

cercle pel que circulen en un mo-
ment de la cançó concreta donant 
una volta sencera. Només serà en 
les estrofes ja predeterminades, 
quan, de dues en dues, les fi gures 
es trobaran al mig del cercle i dan-
saran sense ball predeterminat a 
ritme de la música. Les Diablesses 
per la seva banda, s’intercalaran 
amb bengales entre cada una de 
les comparses.

Ben a prop
És una bona oportunitat per ballar 
de ben a prop amb les fi gures. No 
hi ha cordó de seguretat ni tan-
ques que limiten la distància amb 
aquestes, tot el contrari. Només es 
demana seny per no tocar les fi gu-
res i serenitat i protecció de cara a 
posar-se sota el foc de les fi gures.

Ull amb el dissabte
Com passa cada any per designis 
del calendari, la coincidència amb 
cap de setmana marca en vermell 
alguns actes pel perill de la mas-
sifi cació. En el No n'hi ha prou!, 
que és un dels més sensibles, cal-
drà apel·lar molt a la col·laboració 
entre tots els assistents perquè al-
tre cop sigui una autèntica "farra" 
sense problemes.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

21 

de juliol

D'11 a 14 i de 17 a 23 h //
Can Palauet (c. d'en Palau, 
32. Mataró) //

PETONS PER LES SANTES,
FOTOS PER A LA POSTERITAT

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Musicab Festival
Dies 20, 21 i 22 juliol / Cabrils
Festival de Música de Cabrils.
De 12 a 24h Horts de la Santa Creu, 
Market Musicab Social Zone: mú-
sica, gastronomia i moda. 

Divendres 20: 18.30h Parc Anselm 
Clavé, Juan Zelada (gratuït). 22h 
Can Barba, Pau Vallvé + Mishima 
(Taq. 20€. Ant. 15€).
Dissabte 21: 12h Parc Anselm Clavé, 
Concert familiar 'Tututs!' La Cobla 
Bisbal Jove i David Planas (gratuït). 
18.30h Parc Anselm Clavé, Shirley 
Davis & The Silverbacks (gratuït). 

22h Can Barba, Guillermo Calliero 
Sextet + Paquito D'Rivera (Taq. 
20€. Ant. 15€).
Diumenge 22: 12h Parc Anselm 
Clavé, Concert familiar Xics 'n' 
Roll Band (gratuït). 18.30h Parc 
Anselm Clavé, El Petit de Cal Eril 
(gratuït). 22h Can Barba, Orquestra 
Simfònica de Sant Cugat (Taq. 20€. 
Ant. 15€).

Guia cultural

Ja s'ha convertit en un clàs-
sic i torna enguany, aquest 

dissabte. El fotògraf i periodista 
Enric Lucena proposa a la gent 
de Mataró que es faci petons 
per Les Santes, i ell ho immor-
talitzarà en una fotografi a 
d’estudi que rega-
larà, en format di-
gital, a tothom que 
hi participi. Una ma-
nera de petonejar-les 
i escalfar en parella, 
família o amistat la prè-
via de la Festa Major més 
esperada. 
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Assaig casteller + concerts
Divendres 20 juliol / 19h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
19h, concert Morro's Band. 20h, 
assaig casteller Capgrossos de 
Mataró. 23.30h, concert Koers + 
Doctor Prats + Bipolar. 

Concert de música clàssica i 
tradicional
Divendres 20 juliol / 19h / Església 
de Sant Josep (Mataró) / Entrada 
lliure (col·laboració voluntària)
Concert d'estiu dels Catatxecs, 
amb un programa de música clàs-
sica, txeca i tradicional catalana.

In-Edit on tour - Festival de 
documental musical
Dies 20 i 21 juliol / 22h / Plaça 
del Círcol (Vilassar de Mar)
Divendres 20: projecció "Oasis: 
Supersonic" de Mat Whitecross 

i sessió de DJ Pegatas. Dissabte 
21: projecció "Searching for sugar 
man", de Malik Bendjelloul i sessió 
de DJ The Neighbour.

3a Trobada de Jazz
Dissabte 21 juliol / De 20 a 24h 
/ Pèrgola Can Muntanyà (Caldes 
d'Estrac) / Preu: 10€.
Nit de jazz amb concerts a càrrec 
de Jazzt'Ablao + Gerard Chumilla 
Meet Eladio Reinón.

Concert Santes: Joan Lorente
Dissabte 21 juliol / 21.30h / Plaça 
del Palau (Mataró)
El cantautor mataroní presenta el 
seu primer disc en solitari, 'Punt 
de partida'.

Cantada groga d'havaneres
Dissabte 21 juliol / 22h / Plaça 
de les Palmeres (Arenys de Mar)

Actuació a càrrec del grup La Vella 
Lola. Rom cremat. Organitza: ANC 
Arenys de Mar.

XXVII Cicle de concerts Rosa 
Sabater
Dissabte 21 juliol / 19.30h / Espai 
Cultural Can Bisa (c. Montserrat, 
8. Vilassar de Mar) / Taquilla: 10€. 
Concert amb Fortuna d’un gran 
tempo, música antiga: "Canzoniere: 
música i poesia a les corts de 
Nàpols i Màntua".

Flashmob i Concerts Dissantes
Dissabte 21 juliol / 20.30h / Platja 
del Varador (Mataró)
La gran festa musical solidària 
de Les Santes, iniciativa de la 
Fundació el Maresme. Concerts 
a càrrec de Suu + Germà Negre 
+ Txarango + Mataró Rumba All 
Stars + Pawesome & Kieb.

 NITS D'EMOCIONS /

'Alma de Boquerón'
Dissabte 21 Juliol / 23h / Sorli 
Emocions (Vilassar de Dalt) / 
Reserva taula: 937.537.184.
Concert de la banda formada per 
músics molt dispars que es troben 
en la rumba, el folk, el fl amenc i el 
country, barrejant aquests estils. 

CONCERT CORAL /

La Nota! 20 anys cantant
Diumenge 22 juliol / 19.30h / 
Pati de les Caputxines (c. de 
l'Esplanada, 59 Mataró) 
Concert de celebració dels 20 
anys del grup coral, amb un re-
pertori molt variat, sota direcció 
de Gabriel Miralles.

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

Agenda 1830.indd   3 18/07/2018   20:04



CONCERT-VERMUT /

'Nara'
Dijous 26 juliol / 12h / Pati de 
les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró)
Trio de piano, baix i bateria, amb 
música basada en el jazz amb 
pinzellades de folk, música medi-
terrània i música clàssica.

Concert de la banda, sota la direc-
ció de Pere Bono.

Concert de Barram: 'Criatures'
Dijous 26 juliol / 12h / Pati de 
Residència Sant Josep (Muralla 
de Sant Llorenç, 15. Mataró)
Un concert ple de la calidesa de les 
sonoritats mediterrànies.

'Gounod, 200 anys'
Dijous 26 juliol / 19.30h / Pati de 
les Caputxines (c. de l'Esplanada, 
59 Mataró)
Concert del Cor Madrigalista de 
Mataró i alguns cantants convidats. 
Dedicat a Charles Gounod en el 
200 aniversari del seu naixement.

Concert Santes: Big Band Jazz 
Maresme + Fabrizio Bosso
Divendres 27 juliol / 20h / Pati 
del Cafè Nou (Mataró)

La banda de jazz del Maresme, 
acompanyada del trompetista italià.

Concert de Santes: 'Rosario'
Divendres 27 de juliol / 23.30h / 
Platja del Varador (Mataró)
Concert de la coneguda artista 
que barreja pop, fl amenc, rumba 
i ritmes llatins.

Concerts Associació Cultural 
Marrinxa
Dissabte 28 juliol / 22h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Tixin’ Pixin’ + Clotildes + La Xana + 
DJ Hochi + DJ Lo Puto Cat. 

Concert de Santes: Menaix a 
Banda
Diumenge 29 juliol / 21h / Pati 
del Cafè Nou (Mataró)
Concert de l'Agrupació Musical del 
Maresme i el trio Menaix a Truà.

Concert de Santes: Orquestra 
de Mataró
Diumenge 22 juliol / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró)
Tot un  viatge musical amb una 
gran varietat de peces d’estils ben 
diferents, dirigit per Clàudia Dubé.

GospelSons + Havaneres
Dimarts 24 juliol / 20h / Passeig 
del Callao (Mataró)
Concert del grup de gòspel mata-
roní dirigit per Georgina Blanch. 
I cantada d'havaneres, amb els 
grups Mar Endins i Els Pescadors 
de l’Escala. 

Banda de l'Agrupació Musical 
del Maresme
Dimecres 25 de juliol / 18 h / 
Capella antic Hospital de Sant 
Jaume i Santa Magdalena (Mataró)

CONCERT SANTES /

Els Amics de les Arts
Dijous 26 juliol / 23h / Parc Central 
de Mataró / Entrada: 8€. 
Concert d'un dels projectes més 
sòlids i estimats de l'escena del 
pop-rock català. Arriben dins la 
gira de presentació del seu últim 
disc, 'Un estrany poder'.
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TEATRE I DANSA // 

'Ple de Riure' - XXII Festival 
de teatre còmic del Masnou
Del 17 al 21 de juliol / El Masnou 
/ Gratuït
Divendres 20: 17h Espai Escènic 
Ca n’Humet, 'Taller de Circ a les 
Golfes' Cia. Els Herrerita. 20h Plaça 
d’Ocata, 'The Flamingos' Cia. Els 
Herrerita. 22.30h Platja d’Ocata, 
'Las gallegas' Cia. Lolita Corina. 
23.30h Platja d’Ocata, 'Tenors' 
Illuminati.
Dissabte 21: 19h Espai Escènic 
Ca n’Humet, 'El primer concert' 
amb Oriol Boixader, Oriolo. 22.30h 
Platja d’Ocata, 'Furieuse Tendresse' 
de Cirque Exalté. 23.30h Platja 
d’Ocata, Piromusical Zoloriscos 
Cia. del Foc. 24h Platja d’Ocata, 
'Tour Bicicleta Estàtica 2018' de 
Los Toreros Muertos.

SARDANES //

Dijous sardanes
Dijous 26 juliol / 19.30h / Plaça de 
l'Església (Arenys de Mar)
Ballada i audició de sardanes amb 
la Cobla Marinada.

Sardanes i Xindriada de Les 
Santes
Divendres 27 juliol / 23.30h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró)
Ballada de sardanes amb la Cobla 
la Principal del Llobregat i la Cobla 
Ciutat de Girona.

Ballada de Sardanes de Les 
Santes
Dissabte 28 juliol / 11.30h / 
Residència Sant Josep (Mataró)
Audició i ballada de sardanes a 
càrrec de la Cobla La Principal 
de la Bisbal.

CONCERT SANTES /

Kepa Junkera
Dissabte 28 juliol / 21h / Pati del 
Cafè Nou (Mataró)
Concert del músic i intèrpret basc 
de música tradicional, amb més 
de trenta anys de trajectòria, pre-
senta el seu nou treball 'Fok', de 
músiques tradicionals catalanes.

Espectacles a l'Espai Familiar 
de Les Santes
Del 25 al 29 de juliol / Nou Parc 
Central de Mataró
Dimarts 25: 18.30h, espectacle mu-
sical 'Chicago', de l'Aula de Teatre 
de Mataró i Origen Produccions. 
21h, Espectacle de circ 'Koselig' 
de la Companyia Capicua.
Dimecres 26: 18.30 i 21h, espec-
tacle 'Shake, Shake, Shake' de la 
companyia Pakipaya.
Divendres 27: 18 i 21h, Espectacle
'78 Tours' de Los Muchachos, un 
músic i dos acròbates.
Dissabte 28: 18.30h, 'Masterclass 
de hip hop' de la companyia in-
ternacional Brodas Bros. 19 i 21h, 
Espectacle 'Topa' de Kukai Dantza 
& Brodas Bros.
Diumenge 29: 18.30 i 21h, especta-
cle 'Be Different', de la companyia 
Always Drinking Marching Band. 

SARDANES /

Sardanes a la fresca
Dijous 26 juliol / 22h / Plaça de 
l'Ajuntament (Vilassar de Mar)
Ballada de sardanes a càrrec de 
la Cobla Marinada, una de les 
formacions més actives del món 
sardanista. Organitza: Amics de 
la sardana Vilassar de Mar. 
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Activitats infantils Dissantes
Dissabte 21 juliol / 17.30h / Platja 
del Varador (Mataró)
Tallers i jocs infantils organitzats 
per la Fundació el Maresme.

Empedrat de contes 
Dimarts 24 juliol / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Hora del conte 'Petit o GRAN?', 
amb la Cia. Albert Vinyes.

Cinema Lliure a la Platja: 'El 
nen i el món'
Dimarts 24 juliol / 21h / Platja del 
Varador (Mataró)
Sessió familiar, amb la pel·lícula 
d'animació infantil brasilera, diri-
gida per Alê Abreu (VOSE).

Empedrat de Les Santes 
Dimecres 25 juliol / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)

CINEMA /

Cine pícnic: 'El meu amic el 
gegant'
Dimarts 24 juliol / 21 h / Platja 
Picòrdia (Arenys de Mar)
Cinema en català a la fresca. 
Projecció de la pel·lícula dirigida 
per Steven Spielberg, basada en el 
llibre de Roald Dahl (2016).

ASTRONOMIA /

'El cel de Les Santes'
Divendres 27 juliol / De 21 a 23h 
/ Plaça de Can Xammar (Mataró) 
Observació astronòmica de 
l’eclipsi de lluna que perme-
trà observar els planetes Mart 
i Júpiter. Organitza: Grup d’As-
tronomia Cosmos.

Hora del conte 'Els calaixos del cel' 
a càrrec de l'Ada Cusidó.

Contes per fer volar somriures
Divendres 27 juliol / 19h / 
Biblioteca Can Milans (c. Església, 
6. Caldes d'Estrac)
Hora del conte a la fresca. Contes 
solidaris amb pa i xocolata, a càr-
rec d'Elena Codó. Recollida per la 
Fundació Banc dels Aliments (oli, 
llegums, llet i conserves). 

XERRADES I LLIBRES /

'Siempre en la brecha. Memorias'
Divendres 20 juliol / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Presentació del llibre de memòries 
d'Antonio Rodríguez Avellaneda, 
a càrrec d'ell mateix i de Miguel 
Guillén, politòleg.

POESIA // 

'Quatre llunes'
Dimecres 25 juliol / 19h / Jardí de 
la Biblioteca Municipal E. Lluch 
(Vilassar de Mar)
Recital de poesia i prosa a càrrec de 
les autores maresmenques Montse 
Assens, Marina Català, Emília 
Illamola i Núria López. I acompa-
nyament musical de guitarra.

INFANTIL // 

Illes de colors 
Divendres 20 juliol / De 18 a 
19.30h / Biblioteca Antoni Comas 
(Mataró)
Un espai diferent i original per a la 
lectura a l’aire lliure compartida i la 
descoberta d’àlbums il·lustrats. Racó 
per a crear en família una il·lustració 
a partir de diversos materials.
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CASTELLS /

Diada Castellera de Les Santes
Diumenge 22 juliol / 12h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Una de les grans diades del pano-
rama casteller. La Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró, juntament 
amb els Minyons de Terrassa i els 
Castellers de Vilafranca.

'Cabrils, São Paulo, Barcelona: 
un amor pendent'
Divendres 20 juliol / 19h / 
Biblioteca Can Milans (c. Esglèsia, 
6. Caldes d'Estrac)
Presentació de la novel·la, a càrrec 
de l'autora Emília Illamola.

FESTES I FIRES //

VI Mostra de Gegants i Cultura 
Popular de Mataró
De l'11 al 21 de juliol / De 18 a 20h 
/ Les Esmandies. Casal de Barri 
(Rda. O'donnell, 94. Mataró)
Divendres 20: Taller amb La Vella 
Verda. Taller amb els Diables 
Atabalats de Cerdanyola.
Dissabte 21: Pintem gegants. 
Ball d'envelat amb La Cultural de 
Granollers.

Les Santes, Festa Major de 
Mataró 2018
Del 25 al 29 de juliol / Mataró
Trobareu la descripció i el progra-
ma d'actes complet de la Festa 
Major de Mataró, en aquesta ma-
teixa revista.

RUTES I VISITES //

Les Santes al mar
Divendres 20 juliol / 9h / Port 
de Mataró
El vaixell centenari Santa Eulàlia, 
acompanyarà la nova escultura 
de les Santes que es tornarà a 
submergir al fons del mar.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 21 juliol / 11 i 19h / Basílica 
Santa Maria (Mataró) / Preu: 8-10€. 
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. 

Mataró, capital del gènere de 
punt
Dissabte 21 juliol / 18h / Can Marfà 
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Visita guiada a les sales d'exposició.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/agenda

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  
807 117 010

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

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 

 Horari d’estiu 

Del 16 de juliol al 31 d’agost:

De 9 a 15 h de dl. a dj. Div. de 9 a 14 h
> La Riera  La Riera, 48

Tancades fins al 31 d’agost:

> Rocafonda C. de Josep   
Punsola, 47 
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
Berenguer III, 82 

Tancades fins al 14 de setembre:

> Molins C. de Nicolau    
Guanyabens, 23-25 
> Cirera C. de Cadis, 1

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

EMERGÈNCIES 112

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 

Per demanar cita:  
Tel. d’Atenció Ciutadana 010

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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'Íntim Santes'
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Fins al 16 de setembre.
Exposició fotogràfi ca de Les 
Santes, d'Anna Aluart.

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 22 de juliol:
• 'Mataró dempeus' de l'ANC, recull 
d'imatges dels actes i mobilitzaci-
ons després de l'1-O. 
• 9è Certamen de les Arts dels 
Casals de Gent Gran de Mataró.
Fins al 29 de juliol:
• 'Colita, perquè sí!', retrospectiva 
de la fotògrafa catalana.

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.
• 'Anima[t]', alumnes 6è de pri-
mària de l’Escola Montserrat Solà.

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

'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.

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

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

VI Mostra de Gegants i Cultura 
Popular de Mataró
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 21 de juliol.
Gegants, capgrossos i fi gures d'en-
titats i associacions de Mataró. 

 INAUGURACIÓ /

Seny i Rauxa a Les Santes
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
21 de juliol a les 19.30h. 
L'exposició col·lectiva arriba a la 5a 
edició amb una setantena d’obres i 
s'inaugura amb un acte festiu amb 
projeccions, concurs, música, etc.

Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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'Gaia' Màximo Almeida
Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-
18. Mataró) / Fins al 29 d'agost. 
Dibuixos a llapis del medi natural, 
de l'artista mataroní.

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

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

 EXPOSICIÓ /

Jaume Arenas i Clavell
Ca l'Arenas (c. Argentona, 64. 
Mataró) / Fins al 14 d'octubre.     
Per celebrar el centenari del nai-
xement del pintor mataroní, les 
exposicions 'Colors d'aigua' + 'Les 
Santes al mar', que ens apropen a 
la seva obra i trajectòria. 

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

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

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

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

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

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Exposicions núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018
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Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. • 
Arts Escèniques: Cant Coral,  Play-
back, Teatre, Poesia. • Cursos de 
formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. • 
Servei cafeteria: menú diari  (5,70€).

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

 CASALS //

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 dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, manualitats, punt de creu, 
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica 
rítmica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
claqué, caminades i caminades 
suaus. Coral.

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

www.totmataro.cat/gentgran 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Activitats: Tai-Txi (dill-dmc 10-
11h). Patchwork, ganxet i mitja (dl 
16-18h). Relaxació (dt i dv tarda). 
Mandales (dt 16-19h).  Informàtica  
(dt i dv matí). Taller De Memòria 
(dc 10-11h). Ball en línia (dc tarda). 
Anglès (dj 10:30h). Playback (dj 
10h). El Quinze (dj 16:30h). • Melé 
de petanca (dill 9:15-12:30h). • Jocs 
(cada tarda): Petanca, Rummicub, 
cartes i dominó. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes.

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Mandales de paper. 
Sevillanes. Català (divendres). Ball 
en línia (dilluns). Gimnàstica (di-
lluns i dimecres). Informàtica (de 
dill a dij). Patchwork (divendres). 
Petanca (grup femení dimecres 
de 17 a 19h i grup masculí cada dia 
de 10 a 12h). Manualitats (Dilluns 

• Places de residència col·laboradores i privades
• Centre de Dia amb horaris personalitzats
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica
• Assistència Mèdica 24 hores
• Rehabilitació i Fisioteràpia
• Activitats psicoestimulatives
• Tallers ocupacionals
• Cuina pròpia / dietètica
• Bugaderia pròpia

c/ Pirineus 9-13, Mataró· T. 937 411 139

EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP VELLA TERRAFundació

Màxima Qualitat de Vida

Residència Can Boada

Bones
Santes!

Gent gran

Gent Gran 1830.indd   2 18/07/2018   16:36



núm. 1829 del 13 al 19 de juliol de 2018

tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda). 
Pilates i Ioga (dilluns i dimecres). 
Jocs de taula. • Es fan tripletes de 
petanca femenines (interessades 
contactar). • Necessitem voluntaris 
per donar classes d'informàtica a 
gent gran. 

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 
6. Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: diumenge de 17 a 20h. • Ple 
i ratlla: divendres 16:30h. Tallers i 
activitats: Ball de Saló (dimarts), 
Ball en línia (divendres), Sevillanes 
(dilluns i dimecres), Taitxi (dilluns 
i dijous), Sardanes (dimecres), 

Puntes Coixí (dimarts), Informàtica 
i Català (dijous), Labors (dilluns i 
dijous) i Taller de Memòria.

Casal de gent gran de l'Hava-
na Camí Ral, 163. Mataró. Telf: 
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dmt i dij), 
tai-txi (dill i dmc), gimnàstica pas-
siva (dill i dmc), petanca (dill, dmc 
i div), memòria (dill), pintura i di-
buix (dill i dmc), ball en línia (dill), 
català (dmt), informàtica (dmc), 
rummikub (dmc), country (dmc), 
pintura sobre roba (dij), noves 
tecnologies (div), ping-pong (div), 
teatre (div).

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

EMPASTES 45€ HIGIENE
CORONA

CERÁMICA35€ 200€

T 937 985 592 · Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
www.clinicadental2.com · dental2mataro@gmail.com

60€
SIN ENTRADA

ORTODONCIA

/MES
Braquets Metálicos

Gent gran
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Va ser un dels actes importants de Les Santes Esportives

núm. 1535
Del 20 al 27 de juliol de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

VÒLEI PLATJA DE NIVELL

A

C/ Estrasburg 5, Local 109B
OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H (DARRERE DELS CINEMES)
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Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1535 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

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

Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Etna Abella
Gimnàstica artística  CG MataróEl Personatge

Va aconseguir un bronze 
estatal d’alt nivell

Opinió Josep Gomà
Redactor el Tot Esport

S’ha acabat el mundial de futbol, 
que ja tocava, i ara els mitjans de 
comunicació podrien dedicar-se 
a altres esports. Però aquest any 
no hi ha esdeveniments de gran 
importància. Només l’Europeu de 
waterpolo que s’està celebrant a 
Barcelona, o els campionats conti-
nentals de natació a Glasgow i d’at-
letisme a Berlín del mes vinent.
I això farà que, de ben segur, ara 
començaran a omplir pàgines i 
programes parlant de fitxatges, 
amb quantitats desorbitades, 
dintre d'aquest “món futbolístic” 
que té a tanta gent atrapada. 

El Mundial ha tornat a demos-
trar, com les darreres Champions, 
que no s’ha de fer un gran futbol 
per guanyar títols en els campio-
nats per eliminatòries. I l’equip de 
Deschamps, a l'estil Real Madrid, 
ha guanyat la final fent quatre gols 
sense fer res de l’altre món. Un gol 
en pròpia porta i un altre gràcies al 
VAR, els han obert el camí, i des-
prés dos contraatacs per senten-
ciar. Mentre al davant els croates 

feien un futbol més atractiu, però 
sense massa eficàcia davant una 
bona defensa. 

Després de 64 partits no se’n 
poden recordar pas gaires en què 
s’hagi viscut un gran espectacle. 
Emoció sí, però qualitat poqueta. 
I és que quasi la meitat dels gols 
que s’han vist han estat a pilota 
aturada.

Crec que en el món del futbol, a 
part del VAR, s’han de buscar can-
vis, com fan en els altres esports 
d’equip, que millorin l’espectacle... 
Però, per què fer-ho, si ja omplim 
els camps?, deuen pensar els seus 
dirigents. 

On també hauria d’haver canvis 
és el torneig de Wimbledon. Em 
sembla totalment fora de lloc que 
un partit duri 6 hores i en el darrer 
set s’acabi 26-24, encara que per a 
un dels implicats, Isner, això sigui 
poca cosa ja que fa uns anys va ar-
ribar a un 70-68 en el 5è set. 

Però ja se sap que en moltes si-
tuacions de la vida això que es vul-
gui canviar costa d’entendre...

Ha passat un mundial més
El futbol, igual que el tennis a Wimbledon, demanen canvis

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Kliokmanaite-Bouza i Yanes-
Aguilà s'imposen en el Vichy 
Catalan Vòlei Tour de Mataró

Els passats dissabte 14 i diumen-
ge 15 es va disputar a la platja del 
Varador la cinquena prova del Vichy 
Catalan Volei Tour-Campionat de 
Catalunya 2018 de vòlei platja amb 
gran èxit d’organització i de parti-
cipació, i amb finals retransmeses 
en directe per la televisió al canal 
Esport3.

En categoria femenina la victòria 
va ser per a la parella formada per 
Erika Kliokmanaite i Nuria Bouza 
que van aconseguir la tercera victò-
ria en el que portem de campionat 
i presenten una candidatura molt 

ferma a emportar-se el triomf final. 
Van guanyar a la final a la parella 
formada per Elena Biosca i Carla 
Martínez. Terceres van ser Oiane 
Guitérrez i Nerea Ruiz, provinents 
del Voleibol Sestao.

En la final masculina es va im-
posar la parella formada per Yamil 
Yanes i Gerard Aguilà en una emo-
cionant final amb Conrad Rovira i 
Noè de Mena, que va arribar al set 
de desempat decidint-se al punt 16. 
Al tercer calaix del podi van pujar-hi 
Lucas Barhle i Juan Antonio Porcel. 

La parella perfecta de la prova 
de Mataró ha estat la formada per 
Elena Biosca i Yamil Yanes, que van 
rebre el premi de mans d’Àlvar 

Tot el podi del Vichy Catalan Volei Tour de Mataró. | CEDIDA

Julian, president del Club Voleibol 
Mataró. També van assistir a l’entre-
ga de premis la regidora d’esports 
de l’Ajuntament de Mataró, Marisa 
Merchán Cienfuegos; Carlos Solano, 
delegat de Hörmann; i Joaquim 
Ventura, director de la competició.

El Vichy Catalan Vòlei Tour – 
Campionat de Catalunya 2018 
ja ha visitat enguany les platges 
de Vilanova i la Geltrú, El Masnou, 
Lloret de Mar, Cunit i Mataró. La 
pròxima prova es disputarà el 
cap de setmana del 4 i 5 d’agost 
a Torredembarra.

Instant de la competició masculina. | DANIEL FERRER

Gran espectacle de volei platja 
a la platja del Varador

Núria Bouza rematant. | EMPAR TOMÀS

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

www.eltotesport.com |  P. 3SANTES ESPORTIVES

TOTESPORT 1535 (1-12-).indd   3 18/07/2018   19:12



Gran èxit de participació 
amb més de 100 equips ins-
crits en totes les categories 
i 7 pistes de joc

Els passats dissabte 14 i diumen-
ge 15 es va disputar a la platja del 
Varador la 12a edició del torneig 
d’handbol platja ciutat de Mataró 
que va superar l’èxit d’anteriors 
edicions amb més de 100 equips 
participants en les diferents catego-
ries i 7 pistes en joc. Cal destacar el 
detall que la pista central va portar 
el nom de Pista Zigor Amador, en 
memòria del popular “Zigurdsson”, 

ex-jugador del Joventut Handbol 
Mataró, que en les darreres tem-
porades va estar vinculat a l’Hand-
bol Parets, i que havia mort feia 
pocs dies. 

En la categoria masculina el gua-
nyador va ser el TCN, que va supe-
rar en els “shoot-out” a la final al 
BHR La Roca. En tercer lloc va que-
dar l’ARHS Team també roquerol. El 
millor jugador va ser Adrià Salado 
i el millor porter Nacho Biosca, que 
en pista és el porter de l’Ademar 
de Lleó de Lliga Asobal.

En categoria femenina va 

guanyar el Plan BXP Sports (amb 
la jugadora del JH Mataró Clara 
Poo) superant per 2-0 a la final al 
BHR, i el tercer també va ser l’ARHS 
Team. La millor jugadora va ser 
Sara Galamba i la millor portera 
Amanda Riera.

En categories de base van gua-
nyar: Juvenil masculí: ARHS Team; 
Juvenil femení: ARHS Team; Cadet 
masculí: CHP Midgard; Cadet feme-
ní: Harresi Kaigan; Infantil masculí: 
ARHS Team; Infantil femení: ARHS 
Team; Aleví masculí: Skuad Warriors; 
Aleví femení: HP Granollers.

Imatges del partit de dissabte entre BHR i TCN, els dos equips que es van tornar a trobar a la final. | DANIEL FERRER

Foto pista central dedicada a Zigor Amador (esquerra) i escenes de l'espectacularitat de l'esport. | CEDIDA I DANIEL FERRER

TCN i Plan B guanyadors del 12è 
Torneig d’handbol platja

el Esporttot SANTES ESPORTIVES
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La travessa al port és tot un clàssic durant Les Santes, i el hockey herba tornarà a fer córrer els estics. | ARXIU

Segona setmana de competi-
cions esportives que servei-
xen de prèvia a Les Santes 
d'aquest 2018 

Després d'una setmana amb molt 
d'espectacle al voltant del front 
marítim de la ciutat, arriba una 
segona setmana on les activitats 
es veuen més repartides per tota 
la ciutat.

XII Torneig Gestoria 
Luis Futsal Les Santes
Poliesportiu Municipal Teresa 
Maria Roca i Vallmajor 

Des del divendres 20 fins al dimarts 25. Di-
vendres i dilluns a partir de les 18 h, dissabte 
i diumenge a partir de les 9 h i dimarts 25 a 
partir de les 15 hores.
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 

Des del passat dimecres 11 de juliol 
s’està disputant aquest torneig, que 
acaba el dimarts dia 25 de juliol, 

i que com cada estiu des de fa 11 
anys organitza el Futsal Mataró. 
Per tercer any consecutiu comp-
ta amb el patrocini principal de 
Gestoria Luis. 

Aquest és un torneig de caire 
social i festiu que té com a objectiu 
promocionar els valors de l’esport 
entre els joves mataronins i gent 
de la comarca i rodalies.

24 hores de pàdel 
Les Santes
Pàdel Indoor Mataró

Divendres 20 de juliol / A partir de les 22 h 
Organitza: Pàdel Indoor Mataró

El futsal segueix (esquerra) i l'esport adptat viurà la primera edició del seu torneig de bàsquet. | CEDIDES

Torneig d'hoquei herba 
de Les Santes
Camp Municipal d'Hoquei

Dissabte 21 de juliol / A partir de les 9 h 
Organitza: Iluro HC

I Trofeu Bàsquet 
FEM-UEM
Palau Municipal d'Esports 
Josep Mora

Dissabte 21 de juliol / A partir de les 9 h
Organitza: Club FEM

Primer torneig de bàsquet d'esport 
adaptat per potenciar i visibilitzar 
la inclusió social gràcies al món 
de l'esport.

Segona setmana de Les Santes Esportives 2018

www.eltotesport.com |  P. 5SANTES ESPORTIVES

TOTESPORT 1535 (1-12-).indd   5 18/07/2018   19:13



Fes-te a la mar
Port de Mataró

Dissabte 21 de juliol / A partir de les 9.30 h 
Organitza: Escola Vela Mataró
Jornada gratuïta de tastets de vela 
lleugera amb monitor. Activitat in-
clusiva, però pensada especialment 
per a col·lectius amb discapacitat 
i risc d’exclusió social. Possibilitat 
també d’embarcar-se a la Barca 
Mitjana Sant Ramon, cortesia de 
l’Associació Bricbarca.

VII Open Ciutat de 
Mataró Les Santes de 
billar a tres bandes
Club Billar Mataró

Dissabte 21 de juliol, diumenge 22, dissabte 
28 i diumenge 29 a partir de les 10 hores.
Organitza: Club Billar Mataró

Curs d'aikido 
Les Santes
Poliesportiu Eusebi Millan

Dissabte 21 de juliol / D'11 a 13 h i de 18 a 20 h 
Organitza: Club Aikido Mataró

24 hores de futbol Les 
Santes esportives 2018
Camp Mpal. Pla d'en Boet 

Dissabte 21 de juliol / A partir de les 12 h 
Organitza: CE Pla d’en Boet

VIII Torneig de 
Rugbi platja
Platja del Varador

Dissabte 21 de juliol / 15 h 
Organitza: Rugby Club Mataró

Penúltim torneig del circuit de rug-
bi platja de Catalunya rugbi a 7.

Trofeu Generalitat BMX 
Les Santes 2018
Circuit Municipal de BMX

Dissabte 21 de juliol / A partir de les 18 h 
Organitza: Club Ciclista BMX Mataró

Competició federada. 

Festival de patinatge 
artístic
Poliesportiu Jaume Parera

Dissabte 21 de juliol / 21 h 
Organitza: Patinatge Artístic Mataró

Tastets de vela per tots aquells que ho vulguin provar. | CEDIDA

La vistositat del rugby platja. | CEDIDA

el Esporttot SANTES ESPORTIVES
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BonBon
Sant!Sant!

També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218, Mataró
Pàrquing Gratuït
Horari: de 9 a 21h

Més de 3.000m2 en decoracióMés de 3.000m2 en decoració

BonBonBon
Més de 3.000m2 en decoració

BonBonBon
Més de 3.000m2 en decoració

38’90€/unitat38’90€/unitat

IVA inclòs
15 litres
IVA inclòs
15 litres29’90€29’90€ 49’90€49’90€

IVA inclòs

Oli de teca
5 litres

Gespa 
Ample 2, 3 i 4m
Tall a mida

Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!

IVA inclòs
15 litres

IVA inclòs 4 litres
Tots els colors!

Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!

REBAIXES EN
ROBA DE LLAR
REBAIXES EN

ROBA DE LLAR

Ample 2, 3 i 4m
Tall a mida

des dedes de

No facis la feina

dues vegades!!

Tria les millors

marques als
millors preus!!

IVA inclòs

Oli de teca
5 litres

29’90€29’90€

IVA inclòs

Gespa 
Ample 2, 3 i 4mAmple 2, 3 i 4m
Tall a mida

des dedes dedes dedes dedes dedes dedes dedes dedes dedes de

IVA inclòs4’95€4’95€

1P MAXIDECOR 1830.pdf   1   16/7/18   11:44



Sin título-3   2 17/7/18   10:23



Sin título-3   3 17/7/18   10:23



Sin título-1   1 26/6/18   9:37



7a Marxeta nocturna 
Les Santes
Passeig del Callao

Dissabte 21 de juliol / 22 h 
Organitza: Agrupació Científico-Excursio-
nista de Mataró

VIII Tirada open arc 
Les Santes
Polígon de Tir “Can 
Canyameres”

Diumenge 22 de juliol / A partir de les 9 h 
Organitza: Tir Esportiu Mataró

3x3 Bàsquet Mataró 
Les Santes
Coŀ legi Maristes Valldemia 

Diumenge 22 de juliol / A partir de les 9 h 
Organitza: Unió Esportiva Mataró i Sport 
Click Event

Torneig inclòs dins el Tir Lliure 
Tour 2018.

Mitja Marató de 
Muntanya de Mataró
Des del camp municipal de 
futbol de la Llàntia

Diumenge 22 de juliol / A partir de les 9 h 
Organitza: Club de Muntanya Horitzons

Dues modalitats: 21,5 km i 12 km.

Santes Fitness
Passeig del Callao

Diumenge 22 de juliol / A partir de les 10 h 
Organitzen: OM Apolonia i Gimnàs Paradise

10 h Masterclass de ioga a la plat-
ja del Callao. Cal dur tovallola i és 
recomanable portar una màrfega.
11 h Sessió oberta de taitxí.

27a Travessa 
Nedant al port
Port de Mataró

Diumenge 22 de juliol / 10.30 h 
Organitza: Direcció d’Esports de l’Ajun-
tament de Mataró.

Curses de 500 m i 1000 m. 
Inscripció a partir d’una hora abans 
de la prova. Inscripció prèvia im-
prescindible en el cas de menors 
d’edat, fins al dimecres 18 de juli-
ol a la piscina municipal, al centre 
municipal d’esports El Sorrall o al 
Centre Natació Mataró. Inscripció 
gratuïta.

Open popular 
d'escalada
Club Escalada Mataró

Dilluns 23 de juliol / A partir de les 10 h 
Organitza: Club Escalada Mataró

Activitat recomanada especialment 
per a nens i nenes de 5 a 14 anys.

El fitness a la platja és tot un fenomen. | CEDIDA

La marxeta nocturna cada cop té més adeptes (esquerra) i l'alcalde de la ciutat participant a la Travessa al port. | ARXIU

Iniciar-se a l'escalada és fàcil. | CEDIDA
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XXIII Milla urbana
Passeig Marítim

Dimarts 24 de juliol / 19 h 
Organitza: Centre Atlètic Laietània
10 anys després de la seva darrera 
edició torna la Milla Urbana "Ciutat 
de Mataró", una de les milles ur-
banes més veteranes del calendari 
català de ruta, amb un calendari 
compost de 8 curses.

Torneig de golf 
Les Santes
Club de Golf Llavaneres

Dimecres 25 de juliol / 8.30 h 

Organitza: Club de Golf Llavaneres
És imprescindible tenir llicència 
federativa de golf vigent.

Zumba family
Centre Municipal d'Esports 
El Sorrall

Dijous 26 de juliol / 18 h 
Organitza: Eurofitness El Sorrall

40a Cursa Popular 
Les Santes
Parc Central

Dissabte 28 de juliol / 9.30 h 
Distància de 5.000 metres.

Organitzen: Direcció d’Esports de 
l’Ajuntament de Mataró i Centre Atlètic 
Laietània.

Inscripcions: del 23 al 26 de juliol 
de 17.30 a 20.30 h a la Botiga de 
Les Santes. També el mateix dia de 
la cursa a partir d’una hora abans 
de la sortida.

4t Open invitació de 
petanca Ciutat de 
Barcelona
Plaça de la Brisa

Diumenge 29 de juliol / A partir de les 9 h 
Organitza: Club Petanca Penya L’Esplanada

Imatge de l'última edició de la Milla Urbana, al 2008. | ARXIU La Cursa Popular fa 40 anys. | ARXIU

el Esporttot SANTES ESPORTIVES
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Bon inici, per a Bach i Lloret, 
en l'Europeu de waterpolo

La selecció espanyola va 
derrotar Hongria, Alemanya 
i Turquia en els tres primers 
partits

El passat dissabte van comen-
çar a disputar-se a Barcelona el 
Campionat d'Europa de Waterpolo, 
on hi són presents Marta Bach i 
Helena Lloret, les jugadores de La 
Sirena CN Mataró, formant part de 
la selecció espanyola.

I han tingut un bon inici, ja que 

el dissabte, en el primer partit es 
van desfer de l'actual campiona 
Hongria. Després d'uns inicis igua-
lats les noies de Miki Oca van acabar 
guanyant de forma molt solvent per 
13-9, demostrant que són clares 
aspirants a l'or, sobretot jugant a 
casa, com ho estan fent.

El diumenge van derrotar 
Alemanya de forma molt contun-
dent per 27-2, amb 1 gol de Marta 
Bach i 5 d'Helena Lloret, que en 

Marta Bach i Helena Lloret. | CNM

Comet@ de Lluís Blanchar guanya 
la Regata Tot Maresme

La regata formava part del 
calendari d'activitats de Les 
Santes Esportives 2018

El passat diumenge es va dispu-
tar la regata de Les Santes 2018 
Trofeu Tot Maresme amb un re-
corregut de Triangle+Bastó 165º. 
El guanyador va ser Comet@ de 
Lluís Blanchar, seguit per Petrus de 
Josep Àlvarez, Bribón VI de Joan 
A. Alarcón, Fabulastic d'Adam Mora 
i Amarena de Giancarlo Nichilo.

Guanyadors per categories 
En els diferents grups els guanyadors van 
ser:
- Comet@ en el grup 1, per davant de Petrus 
i No Name de Manuel Ramos.
- Bribon VII en el grup 2, per davant de 
Fabulastic i Amarena.
- Haddock de Lee Garcia Davie en el grup 
Promoció, per davant de Lumpous 2 d’Àlex 
Cota i Tres JP de Josep Domènech.Instantània de la regata per el litoral mataroní. | CARME PETIT

el primer partit no havien marcat.
El dimarts es van enfrontar a 

Turquia aconseguint una nova vic-
tòria encara més contundent, per 
32 a 2, on Marta Bach hi va colabo-
rar amb 1 gol, mentre que Helena 
Lloret en va sumar 2.

El dijous hauran jugat –amb l'edi-
ció d'aquesta revista ja tancada– 
contra Sèrbia en el que es preveu 
un partit molt plàcid (hi ha dos ni-
vells molt diferenciats de seleccions 
en aquest campionat) i el dissabte 
tornaran a tenir un partit complicat 
davant Rússia, jugant-se probable-
ment el primer lloc del grup.

Helena Lloret en acció. | CEDIDA
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Raquel Gonzàlez en acció. | ARXIU

González, Dorda i Nouali 
campions amb Catalunya

El passat dissabte es va celebrar 
a Granollers el Campionat d’Es-
panya de Federacions i l’equip de 
Catalunya va aconseguir el títol 
estatal de forma molt clara amb 
497 punts, superant per més de 
70 a Andalusia, Madrid i València, 

que van acabar en aquest ordre per 
darrere, en una classificació que va 
tenir a 14 comunitats classificades.

En l’equip català hi van figurar 
tres atletes de la nostra ciutat. 
Dues van fer-ho en l’apartat feme-
ní. Raquel Gonzàlez, la marxadora del 
FC Barcelona, es va classificar en 
segon lloc en els 5 km marxa amb 
21:14.20 per darrere de l’andalusa 
Maria Pérez que amb 20:38.16 va 
fer rècord dels campionats, i Sara 
Dorda, de l’AA Catalunya, després 
d’unes setmanes de forta activitat, 
va estar una mica per sota del seu 
nivell i va quedar quarta en els 400 
metres tanques amb 1:01.42.

I en categoria masculina el mata-
roní Bilal Nouali (AA Catalunya) que 
va quedar segon en llançament de 
javelina amb 71.44 m.

Bilal Nouali guanya el Míting 
Ciutat de Barcelona
El passat dimecres dia 10 es va 
celebrar a l’Estadi Joan Serrahima 

el Meeting Internacional Ciutat de 
Barcelona amb la presència de des-
tacadíssims atletes d’alt nivell.

Enmig van participar-hi uns 
quants atletes mataronins. Per 
part del Laietània van ser-hi els 
dos atletes que venien de l’Europeu 
sub-18 i que van millorar les mar-
ques fetes a Gyor. Marina Martínez 
va quedar 9a en 800 m llisos amb 
2:10.74 i Biel Tenias va quedar 8è 
el salt amb perxa amb 4.70 m. En 
aquesta prova Adrià Puig va quedar 
9è amb la mateixa marca de 4.70 m.

Per part del GA Lluïsos Mataró 
van participarhi Laura Pelegrí, que 
va quedar  dotzena en la sèrie B de 
1500 m amb 4:48.02, la seva millor 
marca de l’any; Oriol Ciurans va fer 
1:59.41 en els 800 m quedant vuitè 
en la sèrie B, i finalment Jéssica 
León, atleta màster F35, va saltar 
4.59 m en salt de llargada.

El més destacat, però, va ser 
el triomf de Bilal Nouali (AA 
Catalunya) en llançament de ja-
velina amb 72.96. El seu company 
de club Marc Alique va quedar ter-
cer amb 61.17 m.

La sortida (esq) i José Luis Blanco (dreta) a la marató per relleus. | DANIEL FERRER

Tres mataronins campions 
d’Espanya de federacions

La Sansi guanya la Mitja Marató 
per relleus de les Santes

El dissabte passat dia 14 de juliol 
es va disputar la 12a edició de la 
Mitja Marató per relleus amb una 
molt notable participació de 90 
equips classificats. Cada un d’ells 
estava compost per tres atletes 
que feia la sisena part d’una ma-
rató, o sigui aproximadament 7 
km, i entre els tres completaven 
els 21,097 km de la mitja.

L’equip guanyador va ser La Sansi 
format per José Luís Blanco, Raul 
Viejo i Juanma Álvarez, que va ser 
l’atleta que va fer el millor parcial in-
dividual amb 23:20. L’equip va com-
pletar la mitja marató amb 1:11.51. En 
2n lloc arribà el Mollet Màster i en 
tercer l’Avinent Manresa. El millor 
equip mataroní classificat va ser el 
Maimakansu Júnior, que arribaren 

el 4t lloc amb 1:14.56, amb un equip 
format per Dan Vivas, Aleix Aznar 
i Marc Fernàndez. I en 5è lloc que-
daren el Lluïsos 2 amb 1.16.36 i un 
equip format per Ferran Rey, Albert 
Roselló i Abdel El Harrak.

En l’apartat femení el triomf va 
ser per a Lluïsetes 2 amb l’equip for-
mat per Verònica Fernàndez, Laia 
Salvador i Clara Hernàndez, que van 
fer el recorregut amb un temps de 
1:35:56. El millor temps individual 
femení va ser el de Lorena Cubillas 
(Avinent Manresa) amb 28:42.

el Esporttot ATLETISME
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Andrea Lara, Bruna Mesa i Alma Falset. | CGM

Van fer una de les millors ac-
tuacions dels últims anys al 
costat dels millors de l'estat

Del 8 al 15 de Juliol es va cele-
brar a Guadalajara el Campionat 
d’Espanya de Gimnàstica Artística 
Femenina i Masculina, amb parti-
cipació del Club Gimnàstic Mataró 
que va fer una de les millors actu-
acions dels últims anys, amb set 
podis i molts altres resultats des-
tacables, competint el costat del 
bo i millor de l’estat.

En l’apartat de Gimnàstica 
Artística Femenina van partici-
par-hi 15 gimnastes i van sumar 
6 medalles, una d’elles en equips.

En Via Olímpica 9, on participen 
gimnastes d'un nivell ja de selec-
ció, es va obtenir un podi a càrrec 
d'Etna Abella, gimnasta que forma 
part de la selecció catalana i espa-
nyola, que va aconseguir la medalla 
de bronze en barra d’equilibris. A 
més va aconseguir un bon 9è lloc 
en la general.

En Via Olímpica 1, el de les més 
petites de la màxima categoria, es 
van obtenir tres podis: Van que-
dar subcampiones d’Espanya per 
equips, amb l’equip format per 
Andrea Lara, Bruna Mesa i Alma 
Falset; Andrea Lara va guanyar 
la medalla de bronze en terra (i 
va quedar 5a a la general i 4a en 
barra d’equilibris), i per últim Bruna 
Mesa va obtenir la medalla de plata 
en barra d’equilibris i va assolir un 
9è lloc a la general.

A més en Via Olímpica 2 cal 
destacar la 4a posició de la Naia 
Álvarez en terra, i en Via Olímpica 3 
van fer una gran competició Clàudia 
Torrent i Clàudia Andrade, quedant 
7a en paral·leles asimètriques i 7a 
a la general.

En la categoria de Base 8 es 
van obtenir dos podis: Laia Solà, 
que va aconseguir la medalla 
de bronze en la general, desta-
cant en els aparells un 5è lloc en 
salt i un 6è en barra d’equilibris, 

i Maria Subiñà que va aconseguir 
la medalla de plata en salt i a més 
va fer un 7è lloc en barra.

En la Gimnàstica Artística 
Masculina van participar-hi nou 
gimnastes, i cal destacar la bona 
competició de l’Hector Moraleja 
que, tancant una gran temporada 
per a ell amb un salt de nivell molt 
important, va obtenir la medalla de 
plata en l’exercici de terra, i a més 
va quedar 4rt en cavall amb arcs i 
5è en paral·leles, obtenint un molt 
meritori 10è lloc a la classificació 
general, tot en el nivell 6.

Podis per a les germanes 
García Latorre
D'altra banda, les germanes mata-
ronines Lucía i Paola García Latorre, 
que formen part de l'Aga Vilassar, 
també van pujar al podi. Lucía ho va 
fer com a campiona per equips en 
Vía Olímpica 4 i Paola com a sub-
campiona en poltre en Vía Olímpica 
8, per segon any consecutiu.

Etna Abella amb el bronze. | CGM Lucía i Paola García Latorre. | CEDIDALaia Solà. | CGM

Maria Subiñà al podi. | CGM

Héctor Moraleja. | CGM
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L'equip presentarà alguns 
canvis respecte el curs passat

El CE Mataró 2018-19 que dirigi-
rà Raul Monroy ja té la plantilla 
pràcticament enllestida a falta d’un 
parell de darreres incorporacions.

Continuen de la temporada  pas-
sada Pol Andiñach, Isma Aguilar, 
Lluís, Víctor Yustos, Kiku Parcerisas, 
Aitor Gonzàlez, Sergi Sànchez, Aleix 
Aznar “Parri”, Adrian Redondo 
“Fiti”, Cristian Fernàndez “Peque”, 

El CE Mataró tindrà una plantilla lleugerament diferent el proper curs. | ARXIU

La plantilla del CE Mataró ja està 
quasi completa

Pedro i Ricky. 
Pugen del juvenil Aitor Vàzquez, 

Marc Pascual i Mamadou.
S’incorporen a l’equip Kike 

Amador (Cabrils, abans Horta), 
Guille Creus (Llavaneres), Aleix 
Cirera (Mollet), Adriàn Simón 
(Montcada), Ferran Barrera (ex-
juvenil del club, lesionat la tempo-
rada passada) i Uri Martínez que 
torna a casa.

Són baixes de l’equip que va aca-
bar la temporada: Joel, Youssef, 
Dani, Sergio Gonzàlez, Bargalló, 
Tapha, Jesús Maldonado, Sergio 
López i Marcel.

El primer partit de pretempora-
da serà el dia 8 d’agost contra la 
Montanyesa.

La temporada oficial començarà 
el dia 2 de setembre al camp del 
Besós Baró Viver i el primer partit 
a casa serà el dia 9 de setembre 
davant el Llefià.

Hi haurà derbi mataroní a la Lliga 
EBA 2018 - 2019

Tornaran els derbis mataronins en competició de lliga. | ARXIU

La Federación Española de 
Baloncesto ja ha donat a conèi-
xer els grups que formaran part 
del grup C de lliga EBA la pròxima 
temporada i enguany, a diferència 
del curs passat, tindrem derbi ma-
taroní ja que tant el Mataró Parc 
Boet com el Mataró Feimat han 
acabat assignats al mateix grup.

Això sí, els enfrontaments direc-
tes es faran esperar i no arribaran 

fins a la jornada 11, el primer cap 
de setmana de desembre, quan els 
dos equips s'enfrontin a l'Eusebi 
Millán. La tornada al Palau Josep 
Mora no serà fins a la jornada 24, 
el cap de setmana del 7 d'abril.

Pocs canvis al Mataró Feimat
El club, que seguirà entreant per 
Charly Giralt i el seu equip tècnic, 
mantindrà una part important del 

bloc, amb la promoció al primer 
equip de jugadors de les exitoses 
categories inferiors. Així, a l'espera 
de tancar l'incorporació d'un pi-
vot, la plantilla la completen: Sergi 
Ventura i Marc Traver (puja  del 
sènior B) de bases; Natxo Ariño, 
Ferran Tardío, Albert Viñallonga, 
Jaume Solé i Jordi Estany (puja 
del júnior A) d'alers; David Romero 
i Jordi Juanola (puja del sènior B) 
d'alers-pívots i Edu Rodríguez i José 
Fco. Cabrera de pívots.

Futbol - Es presenta la 
Penya Special Barça 
Maresme
El proper el proper dissabte 21 de 
juliol a partir de les 10h30 a CFP 
Mataró (camí de la geganta 7) es 
viurà la presentació de la Penya 
Special Barça Maresme

A la presentació hi haurà les co-
pes aconseguides aquesta tem-
porada pel primer equip del FC 
Barcelona i una petita desgustació 
al final de l'esdeveniment.

el Esporttot POLIESPORTIU
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
VISTA ALEGRE C/ Almeria, 77  937 985 008
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4  937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dl-dv 9 a21. Ds. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dl a ds. de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. Ds. 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Ds. 9 a 13,30 i de 17-20,30  
c. Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Dv: 9 a 21h. Ds.: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Ds. 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c. Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   c. Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Ds. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. de 
9 a 14h  c. Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Ds. 9 a 14h. Via Europa, 92-B 937 995 540

Sèniors

Transicions'

Les persones que varen fer la trans-
ició de la dictadura a la democrà-
cia, varen ser les que van nodrir de 
regidors els primers ajuntaments 
democràtics. Uns dels principis més 
rellevants que les van caracteritzar 
va ser el gran esforç i voluntat per 
cercar un nou model de societat que 
abastes de forma positiva les seves 
necessitats més bàsiques.

Es varen crear nombrosos grups 
d'afinitat especialitzats en temes 
molt diversos, urbanisme, ense-
nyament, serveis de salut i molts 
d'altres. Quan es van crear els pri-
mers ajuntaments democràtics, hi 
havia moltes persones preparades, 
que havien estudiat i après les as-
signatures necessàries per realment 
canviar la societat.

En l'actualitat existeix un ampli 
i creixent moviment ciutadà amb 
mentalitat de súbdits, disposat a 
fer una nova transició. Passar d'una 
democràcia representativa a una 
altra més participativa, basada en 
un nou plantejament democràtic, 
que mitjançant una classe política 
regenerada, qüestió més que dub-
tosa, aporti solucions als problemes 
més greus, que de forma negativa, 
més afecten avui dia a la societat.

Existeix però una gran diferen-
cia en les dues transicions. En la 
primera, s'apostava per posar en 
marxa tot el que s'havia preparat 
d'antuvi per fer-ho efectiu. En la 
segona, si més no a Catalunya, tot 
està condicionat a obtenir la seva 
independència, sense en cap mo-
ment, haver fet l'esforç de preocu-
par-se per com hauria de ser una 
Catalunya independent, deixant en 
mans d'una classe política incom-
petent el seu desenvolupament.

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

Les Santes: Bones 
gestores emocionals

Els valents tenen por, ràbia, còlera, 
frustracions i d'altres emocions 
destructives, però també poden 
més el coratge, la dolçor, la indig-
nació, l'amabilitat, l'estimació, 
l'assertivitat, és a dir, les emocions 
constructives.

Un any més ens trobem en les 
grans festes de Mataró: LES SANTES 
JULIANA I SEMPRONIANA que no 
diuen massa cosa als cors mata-
ronins. Són del temps de la picó. I 
l'ofici de les Santes, més que missa 
ja és anar escoltar una bona peça 
musical d'òpera. Salvada miracu-
losament del criteri litúrgic vaticà.

Podem considerar que les Santes 
van tenir un GPS EMOCIONAL 
molt correcte. Van saber enfron-
tar-se a les serioses dificultats per 
ser coherents amb la seva escala 
de valors fins a donar la vida. I 
això és molt vàlid per al segle XXI: 
Tenir una escala de valors i viure-
la. Fàcil? Difícil? Possible? Utòpic? 
Això com en l'amor, la resposta no 
és als llibres sinó en el cor, cap i 
cos de cada persona.

BONES FESTES MATARONINES 
PER ALS 125.000 HABITANTS. 
FESTA BEN INCLUSIVA.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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núm. 1830 del 20 al 27 de juliol del 2018

 La col·lecció de samarretes 'Sóc 
Santero' d'Ideala torna a innovar a 
les portes de la Festa Major 2018. 
Es tracta, més enllà de les oficials, 
de les samarretes de temàtica de 
Santes més venudes i cada any am-
plien el catàleg amb nous dissenys. 
Aquest any la novetat la represen-
ta la samarreta 'Les Santes seran 
sempre nostres!' que reprodueix la 
versió referent a la Festa Major de 
Mataró del crit que es va fer molt 
popular als carrers de Catalunya 
durant la tardor passada.

En el disseny, de fet, es dibui-
xa sobre un pentagrama el ritme 
exacte d'aquest crit i es juga subs-
tituint el subjecte "Els carrers" per 
"Les Santes". N'hi ha sobre groc i 
sobre blau.

Aquesta i la resta de samarretes 
es poden comprar on-line al web  
www.ideala.cat o físicament a la 
Botiga La Confianza, a la Plaça 
Xica de Mataró. | Redacció

"Les Santes seran 
sempre nostres!", la 
nova samarreta de la 
col·lecció Sóc 
Santer@

Es pot comprar on-line i 
a la botiga 'La Confianza' 
de la Plaça Xica

El nou disseny

Santes
2018
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Societat: Redacció

 Mataró ja té més de 127.000 ha-
bitants, en concret 127.014, el que 
suposa un nou rècord de població. 
Segons les dades del padró continu 
de la ciutat, la capital del Maresme 
ha guanyat 855 persones respecte 
a l'any passat. Es tracta del creixe-
ment de població més elevat des de 
l’any 2011, consolidant la posició 
de Mataró com a vuitena ciutat 
amb més habitants de Catalunya. 

L’any 2017, el saldo migratori 
(diferència entre altes i baixes) re-
presenta el 80,18 % del saldo total 
de població i torna a recuperar el 
protagonisme perdut com a motor 
demogràfi c de la ciutat després 
d’haver estat el saldo natural (di-
ferència entre naixements i de-
funcions) la component, que des 
de l’any 2008 i fi ns el 2016, havia 
explicat la totalitat o una bona part 
del creixement anual experimen-
tat per la ciutat. Per nacionalitats, 
el saldo natural és negatiu per a la 
població de nacionalitat espanyola 
(-99 habitants) i positiu per a l’es-
trangera (+272 habitants), mentre 
que en el cas del saldo migrato-
ri, el de població de nacionalitat 

La ciutat registra un record de població gràcies a la recuperació del saldo migratori 
i es consolida com el vuitè municipi català 

espanyola també és negatiu (-151 
habitants) i el d'altres naciona-
litats és clarament positiu amb 
+851 habitants. 

La incidència de la població de 
nacionalitat estrangera no es limi-
ta a la dinàmica demogràfi ca del 
creixement vegetatiu i el migratori, 
atès que una part de l’increment 
anual de la població de naciona-
litat espanyola de la ciutat és con-
seqüència d’un procés de canvi de 
nacionalitat. En el decurs de 2017, 
613 residents han experimentat 
aquest canvi. 

Gairebé 3.000 en cinc anys
Al llarg dels darrers cinc anys, 
Mataró ha augmentat la seva po-
blació en 2.905 nous habitants. Un 
creixement inferior als registrats en 

Ja som més de 127.000 mataronins

Mataró segueix guanyant població Arxiu

els períodes quinquennals 1998-
2002 (7.695), 2003-2007 (8.609) i 
2008-2012 (4.399). La progressiva 
recuperació en els darrers tres anys 
de la component migratòria ha 
suposat un gradual apropament 
del pes d’aquesta component en-
vers la vegetativa (diferència entre 
naixements i defuncions) a l’hora 
d’explicar el creixement demogrà-
fi c de la ciutat. En el període 2013-
2017, la component migratòria ja 
representa el 45,6 % del saldo total. 

En el darrer any, tots els barris  
de la ciutat han incrementat la 
seva població amb només les ex-
cepcions del Pla d’en Boet (-63) 
i Cirera (-28). Els barris que més 
han crescut en termes absoluts 
són Rocafonda (+290), l’Eixample 
(+254) i Cerdanyola (+119). 

Arxiu Els noms més posats als nadons a Mataró durant el 2017 
van ser aquests:

Els noms més posats

Nens:
Marc, Nil, 
Adam, Àlex i Arnau.

Nenes: 
Martina, Lucía, 
Júlia, Paula i Abril.

Ciutat núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018
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Societat: Mireia Camacho

 La Junta de Govern va aprovar 
el Document Mataró 20/22, que 
defi neix els objectius de model 
de ciutat i de desenvolupament 
que es vol en el futur. La Junta de 
Govern també va acordar execu-
tar el Pla Estratègic Mataró 20/22, 
que compta amb 39 actuacions 
essencials per a la ciutat. 

El Pla Estratègic Mataró 20/22 
pretén establir l'objectiu de què 
Mataró acabi sent considerada 
com a capital mediterrània de la 
regió metropolitana de Barcelona 
amb vocació de ciutat inclusiva, 
emprenedora, sostenible i de qua-
litat de vida mitjançant millores a 
la innovació i a la capacitació de la 
seva gent i de les seves empreses.

Diversificar l'economia
L'estratègia s'enfoca en optar per 
una economia diversifi cada cap al 
tèxtil especialitzat, l'àmbit sociosa-
nitari i el nou turisme amb essèn-
cia cultural i esportiva. D'aquesta 
manera es vol aconseguir el creixe-
ment de les empreses de la ciutat 
i també la creació de nous llocs 
de treball.

El Pla Estratègic de la ciutat defineix els objectius de futur mitjançant 39 actuacions 
que millorin la imatge de la ciutat 

Amb inversió ja aquest any
La inversió en aquest pla durant 
el 2018 està prevista en 1.845.136  
euros, un 62% dels quals proce-
deixen de subvencions atorgades 
per diferents administracions i, 
la resta, són recursos propis de 
l'Ajuntament.

El Pla d'actuació
El Pla d'actuació de Mataró 2022 
compta amb 39 actuacions, sis de 
les quals es consideren essencials i 

Aproven el Mataró 20/22 en Junta de Govern

Panoràmica de Mataró, des de les Cinc Sénies Cedida

prioritàries. Entre aquests sis pro-
jectes hi trobem: la defi nició de la 
marca de la ciutat, amb un model 
turístic propi; la preparació profes-
sional per a joves i altres col·lectius 
en atur; un projecte d'habitatge 
inclusiu per a la gent gran; una 
estratègia integral centrada en una 
nova política local d'habitatge; un 
projecte per a especialitzar el sec-
tor tèxtil a Mataró; i la sostenibilitat 
de la costa, mitjançant el Projecte 
europeu URBACT.

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

Arxiu 

El Mataró 20/22 era una de les grans apostes d'aquest mandat, 
el paraigua sota el que s'articulaven les diferents estratègies 
de ciutat. Es va treballar amb participació i en comissió, presi-
dida per Francesc Teixidó, que el va deixar llest i va dimitir en 
desacord amb el govern, que ara l'aprova de per se.

De la participació a la 
Junta de Govern

Ciutat núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018
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Per Santes, 
a menjar 
fora!
GastroSantes: Redacció

 Tot i que la tradició latent és de 
taules parades de Festa Major –so-
bretot en la diada o en les dates 
més assenyalades– cada cop són 
més les famílies mataronines que en 
plena voràgine festiva es deixen de 
convencions i mengen fora de casa. 
Famílies, amics, colla. És pràctica-
ment tan tradicional com els actes 
propis de cada jornada, el saber amb 
qui compartiràs taula a l'hora de di-
nar o de sopar. Això converteix Les 
Santes singularment també en la 
gran ocasió de la restauració local i, 
òbviament, això es nota als diferents 
espais que acullen la festa. 

Amb unes Santes cada cop més mas-
sives, l'oferta hi respon i cal estar 
atent per trobar taula, escollir bé i 
omplir-se amb èxit –de preu i de pro-
ducte– el ventre per Festa Major. 

Molta oferta

Especial

taulataulaA taulataulataulataula
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

Quedem al rovell 
de l'ou?
Els bars i restaurants de les zones més 
calentes a nivell de programació són 
ideals per compaginar oci i festa

Restaurants: Redacció

 Els actes de Les Santes es concentren sobretot 
al Centre i a baix a mar. Són les zones que, durant 
aquests dies, s'ompliran a vessar pràcticament a 
cada hora del dia en què hi hagi algun acte progra-
mat. Òbviament els establiments, bars, botigues i 
restaurants de la zona ho aprofi ten si bé, segura-
ment, és encara millor buscant racons propicis i 
propers per poder quedar. Durant aquests dies els 
grups de Whatsapp treuen fum a l'hora de quedar i, 
per exemple, és difícil que trobem lloc a una terrassa 
de la Riera si estan fent una Dormida. 

Per això és recomanable de crear-nos el nostre propi 
programa en paral·lel a l'ofi cial, intentant intuir allà 
on potser trobarem menys aglomeració i podrem 
seure tota la colla o la família junta. En aquest sen-
tit és indispensable tenir el programa present i estar 
atent a les indicacions. Així, espais com el continu 
Peixateria, Can Xammar i Plaça Gran no acullen gaires 
actes i són ideals, per concentració d'establiments, 
per poder-hi quedar. També el carrer d'en Pujol, si 
es vol amb l'afegit que és on van néixer –se supo-
sa– les Santes, l'artèria de La Riera, Santa Anna o la 
Muralla. O tot el sector de la Plaça de les Tereses, aliè 
i proper a la vegada a les zones de més brogit festiu.

Menció a banda mereix tot el frontal de mar que 

afegeix al seu atractiu habitual el gran protago-
nisme que té en dies com les Dissantes, el 25, la 
nit dels Focs o les Havaneres. Al Passeig Marítim 
les taules van molt buscades.

AA taula

Tot a taula 3 pl gran.indd   2 17/07/2018   19:27
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

Si fa calor, orxates 
i granissats per a 
tothom
Les begudes fredes són les més buscades 
per a temperar la xafogor pròpia dels dies 
de Les Santes

Begudes: Redacció

 De granissats i d'orxates se'n venen durant tota 
la temporada de calor. De fet, fi ns i tot fora d'estiu, 
se'n poden trobar a alguns bars pràcticament du-
rant tot l'any. Per Santes, però, confessen en algun 
establiment ben situat al mapa dels actes de la Festa 
Major, fi ns i tot pateixen per tornar a carregar les mà-
quines un cop exhaureixen existències: van més que 
buscades. I és normal. Molts actes de la Festa tenen 
lloc en fi nestres temporals autènticament caloroses. 
Per Santes entrem pròpiament a la canícula i amb 
ella ve molt de gust refrescar-se. I amb l'orxata i el 
granissat beus i et refresques.

Si parlem d'orxata i de granissat, també ho hem de 
fer de la mescla de tots dos, el conegut com "alacantí" 
i que en altres llocs demanes i et poden prendre per 
una persona boja. Una altra aplicació del granissat 
que s'escampa és la de la clara granissada, on la lli-
mona fa encara més freda la cervesa.

AA taula
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

Què soparem la 
nit dels Focs, 
família?
Els bars i restaurants de baix a mar, 
del Centre i l'Havana, així com els 
menjars preparats: la clau

Restaurants: Redacció

 Divendres que ve és la diada pròpiament de la Festa 
Major, 27 de juliol: Santa Juliana i Santa Semproniana. 
Com que són les patrones i estem de festa, a Mataró 
és dia festiu, marcat en vermell al calendari. Quasi 
tot està tancat amb l'honrosa excepció del sector de 
la restauració i l'alimentació que sap que tant durant 
tot el dia i especialment la tarda, amb la Passada, 
com sobretot a la nit tindran un dels seus dies de 
més feina de tot l'any.

Es calcula que unes 60.000 persones baixen a baix 
a mar a veure els focs i entre totes aquestes hi ha la 
mateixa pregunta: què soparem? En aquest sentit, 
els bars i restaurants de la part baixa del Centre, de 
l'Havana i òbviament del Port i el Passeig Marítim 
treballen a tota vela durant tota la tarda, vespre i 
nit. També és cada cop més l'oferta de menjars per 
emportar i packs especials per agafar tot "baixant" 
i poder sopar sobre la sorra, esperant els espetecs.

AA taula
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

Vi i Jazz pel 
vermut del 
28 de juliol
La Selva proposa un acte ben especial 
amb maridatge de diferents tipus de 
via amb música en directe

Restaurants: Redacció

 El jazz i el vi casen a la perfecció. És una d'aquelles 
combinacions infal·libles que rarament podrem de-
gustar en els concerts programats al programa però 
que de la mà de La Selva, a la Plaça de la Peixateria, 
tindrem l'oportunitat exclusiva de gaudir. Passarà el 
dia 28 al migdia, en una d'aquelles hores de baixa 
programació i en l'escenari inconfusible d'aquest 
espai, un dels més buscats i cobejats del Centre. És la 
nova proposta especial per Santes d'un espai que en 
aquesta ocasió es proposa tot un maridatge de vins 
amb l'acompanyament de música jazz en directe. 
Poca conya perquè, al migdia, es confi rma com un 
pla de vermut pràcticament imbatible i enriqueix 
les possibilitats d'anar a prendre alguna cosa, en un 
ambient diferent i essent dissabte.

La Selva fa així, també, més Festa Major a més de tota 
la seva oferta de tapes, entrepans, racions i begudes. 

AA taula
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Pizza, la millor 
resposta a moltes 
preguntes
Dins l'ampli ventall d'oferta, qualitat 
i tipus, acaba sent part indispensable 
dels diferents menús de Santes

Menjar: Redacció

 Per Santes, pizza. No és un eslògan però ho podria 
ser. No és cap tradició, sinó un element de consum 
consuetudinari. Per Santes es menja molta pizza. De 
tipus ben diferents segons ventall. Des de les que es 
venen a talls i que estan especialment en auge els 
últims temps a les que et porten a casa. O singu-
larment, les fetes amb gran qualitat en restaurant, 
que juguen a una altra lliga i són com comparar en 
Robafaves amb un altre gegant.

Entre les pizzes més fast-food i les artesanals fetes 
al forn de llenya hi ha moltes diferències. Però una 
similitud. El format ha fet fi ra i molta gent l'associa. 
Les pizzeries són l'elecció preferida pels sopars de 
grup o de família, i la Festa Major és en molts casos, 
precisament, una concatenació de quedades per a 
dinar o sopar. Amb els amics, amb la família, amb 
els del club, amb els de l'Ampa, amb els excompanys 
de classe. I, amb molts d'ells, quasi sempre: pizza.

AA taula
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Còctels i begudes propis de la festa
Més enllà de la Juliana, el cava, els mojitos, el còctel Semproniana o la marca Santes 
de vi també tenen bona sortida durant aquests dies

Fer-se la pròpia Juliana

Des de fa dos anys, la recepta 
de la Juliana és pública i es va 
incloure al programa de Les 
Santes. Coincidint amb la ma-
joria d'edat, caducava el se-
cret d'aquesta beguda que es 
va crear a meitat dels noranta 
i que ha guanyat en populari-
tat a cada any que ha passat. 
Feta amb cava, granissat de 
maduixa, suc de taronja, rom, 
vodka i ginebra, les proporci-
ons són la clau perquè quedi 
com ha de quedar. Per olfacte 
o litres d'experiència, hi ha 
autèntics experts en detec-
tar si el gust és el concret o 
si, aquell any per exemple, s'hi 
nota massa el cava.

Fer pública la recepta va per-
metre, a més, que cadascú 
se'n pugui fer la seva versió i 
quan vulgui de Les Santes.

Cuina: Redacció

  Tot i que s'ha de partir sempre 
dels consells de precaució i mode-
ració a l'hora de consumir alcohol 
–especialment entre els més joves i 
la xacra contra la salut que suposa 
el botellón– és indiscutible que la 
Festa Major va acompanyada d'una 
sèrie de begudes associades. Se'ns 
pot acudir el còctel Juliana com el 
més especial de tots, propi de la 
nit del 28 de juliol. 

Però hi ha una sèrie més de begu-
des que guarden relació intencio-
nada o casual amb Les Santes i és 
que els diferents cellers, bodegues 
o botigues exploten el fi ló que su-
posa la tirada de la Festa Major. 

AA taula
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A la bodega Can Montserrat, 
per exemple, venen el còctel 
Semproniana des de fa anys i, 
a més, també hi trobem el cava 
de Les Santes. També és curiós 
la sortida que té el vi Santes amb 
la curiositat que és denominació 
d'origen del Montsant i que l'ori-
gen del nom no té absolutament 
res a veure amb la Festa Major o 
Santa Juliana i Santa Semproniana.

El cava, per altra banda, és una 
beguda a la que potser no es dona 
tanta importància singular però 
és molt present a la festa. Al cap 
i a la fi  Les Santes són celebra-
ció i això siginfi ca brindis, quasi 
sempre amb els diferents caves 
que, ben freds, també ajuden a 
reconfortar la calorada pròpia de 
la Festa Major. En un altre ordre 
de coses trobem diferents còctels, 
tots amb el component fred com 
a propi. De les barres dels actes 
han sortit des de barreges prou 
curioses a autèntiques apostes ar-
riscades i frustrades com el cèle-
bre licor de pèsol que es venia un 
any amb el nom de Semproniana. 
Fora d'aquestes barres és propi i 
cada cop més popular, sobretot 
en els actes de baix a mar i amb 
les guinguetes d'aliades, que el 
mojito guanyi la partida i sigui el 
més buscat.

Tot a taula 13,14 begudes.indd   2 17/07/2018   19:33
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Els tomàquets ecològics 
són més nutritius
I també tenen més compostos polifenòlics. Així ho demostra un estudi dut a terme 
durant dos anys amb dos tipus de tomàquets: estàndard i cirerol

Alimentació: Redacció

 El 2012 un equip d’investigadors 
de la Universitat de Ciències de la 
Vida de Varsòvia (Polònia) va ana-
litzar el contingut d’antioxidants 
dels tomàquets, que com és sabut 
en contenen un alt nivell: vitami-
na C, polifenols (incloent-hi fl a-
vonoides) i carotenoides (com el 
licopè i el betacarotè). En l’estudi 
es va tenir en compte que alguns 
treballs ja havien mostrat que els 
fruits ecològics tenien un nivell 
més alt de compostos bioactius 
que els no ecològics, però que no 
tots els estudis eren consistents 
respecte d’això. Advertien que els 
nivells de carotenoides i compos-
tos fenòlics són molt variables i es 
poden veure afectats per la madu-
resa, el genotip i el cultiu.
   L’objectiu de la recerca era com-
parar els efectes dels sistemes de 
producció ecològica i no ecològi-
ca sobre les propietats químiques 

i els compostos fenòlics de dues 
varietats diferents (estàndard i ci-
rerol) en dos anys (dues estacions 
de creixement) en tres cultius eco-
lògics i en tres de no ecològics.

Són més nutritius
El resultat del primer any va mos-
trar que els ecològics tenien un 
quocient més alt de sucres reduc-
tors/àcids orgànics i contenien un 
nivell signifi cativament superior de 
sucres totals, vitamina C i fl avonoi-
des totals (3-quercetinarutinosida 

i miricetina) en comparació amb 
els no ecològics. El segon any, els 
ecològics contenien signifi cativa-
ment més vitamina C, quercetina 
3-O-glucòsid i àcid clorogènic, mi-
ricetina i kaempferol que els no 
ecològics.
   La conclusió és que el sistema 
de producció ecològica afecta els 
paràmetres de qualitat, com el va-
lor nutricional i el contingut de 
compostos fenòlics, i que el segon 
factor determinant és el tipus de 
tomàquet.

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014AA taula
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Ingredients
• 20 – 25 tomàquets cirerol
• 4 llesques de pa d’espelta integral
• 1 alvocat
• Formatge de cabra
• Un grapat de tàperes
• Alfàbrega fresca
• Fulles d’enciam
• Pebre negre
• Orenga
• Romaní
• Sal rosa de l’Himalaya
• Oli d’oliva verge   

Elaboració
1. Encén el forn a 180ºC i mentre s’escalfa, renta i as-

seca els tomàquets. Reserva’ls.

2. Folra una safata de forn amb paper de cuina. 
Col·loca-hi els tomàquets i condimenta’ls amb una 
mica de sal, pebre negre acabat de moldre, orenga i 
un rajolí d’oli d’oliva. Cou-los durant 30 minuts o fins 
que estiguin fets.

3. Torra les llesques de pa a la graella del forn amb una 
mica de romaní, oli i sal. Quan estiguin llestes posa-
hi per damunt el formatge de cabra tallat en tires 
primes perquè es fongui lleugerament.

4. Munta la bruschetta afegint una mica d’alvocat tallat 
en tires, els tomàquets rostits al forn, les tàperes, 
l’alfàbrega fresca i les fulles d’enciam.

5. Finalment, tira-hi una mica d’oli i pebre negre acabat 
de moldre.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

BRUSCHETTA AMB TOMÀQUET 
AL FORN I TÀPERES

Bruschetta amb tomàquet al forn i tàperes, un 
entrant tradicional d’origen italià molt saludable 
que et proposa Green Mama. El secret d’aquesta 
recepta és la qualitat i l’autenticitat dels seus in-
gredients bàsics: pa artesà, tomàquets frescos, oli 
d’oliva verge...

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

13

Els diabètics, en particular els nens i els seus 
pares, tenen d'aliada aquesta aplicació que 
permet saber a l'instant els carbohidrats dels 
aliments. Permet al diabètic organitzar al cos-
tat del seu metge una dieta d'acord amb el seu 

L'App útil!
CONTANDO 
ALIMENTOS
CON LENNY

perfi l i controlar el consum de sucre. No és exclu-
siva per nens però en certa manera està enfoca-
da en aquest segment de pacients i en els seus 
pares, perquè s'iniciïn, d'una manera atractiva, 
en el coneixement dels aliments.

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018
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El Concurs d'Instagram del #totataula no 
para de créixer en participació setmana 
rere setmana amb més de 3.000 partici-
pants. En motiu de Les Santes, aquesta 
setmana tripliquem el nombre de premis 
i fem una crida especial a participar-hi 
etiquetant tot tipus de plats de Festa 
Major o similars.

Abans, però, repassem els sis gua-
nyadors d'aquesta setmana i donem la 
benvinguda als nous establiments que 
se sumen a la família #totataula

rratmarin

guanya
el premi de
SWEET DREAMS

"Crema de hinojo"

mgonzalez74

guanya
el premi de
MUETA

"El pastel de cumpleaños que me hizo mi 
mujer, impresionante"

CONCURS

#totataula

AA taula
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sson_e_80

guanya
el premi de
TAO BEACH

"Amanida de bacallà"

fotiqui

guanya
el premi de
EL PATI GUANYABENS

"Tomàquets amb alfabrega del nostre pati"

cansaladaviada

guanya
el premi de
CA LAGUSTINA

"Festa major"

natiiiva

guanya
el premi de
CA LA CECI

"Caneló de rostit amb salsa de ceps i foie"
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14 Premis 
especials!
El #totataula de Les Santes ve carregat de 
premis. Aquesta setmana i de forma excepci-
onal són 14 els establiments que col·laboren 
amb el concurs d'Instagram i aporten premis 
per les millors fotografi es fetes i etiquetades 
amb #totataula.

Amb més premis que 
mai: bon profit i 
bones Santes!

Recordeu que per poder optar als premis del con-
curs cal ser seguidor del Tot Mataró i Maresme a 
Instagram

@totmataro

PARTICIPA I GUANYA PREMIS A:

CONCURS

#totataula
FOGONS

Plaça Cuba, 21
 Mataró

AA taula

ESPINALER

Camí Ral, 1
Vilassar de Mar

SEIS SENTIDOS

Via Europa, 98
Mataró

THE OPEN PIZZA

Carrer Nou,  14
Mataró

Tot a taula instagram 2 1830.indd   2 17/07/2018   19:40



PARTICIPA I GUANYA PREMIS A:

LA BURGUESA

Carrer Estrasburg, 5
Mataró

TASTA-TU

Carrer Jaume Isern, 39
Mataró

TUBAU

Carrer Sant Francesc d'Assis, 12
Mataró

CA LA CECI

Carrer Joan Maragall, 5
Mataró

MUETA

Via Europa,  17
Mataró

TAO BEACH

Platja del Callao,  s/n
Mataró

PATI GUANYABENS

Carrer Barcelona, 33
Mataró

ORIGENS

Carrer Nou,  26
Mataró

SWEET DREAMS

Carrer d'En Pujol, 39
Mataró

GAUDIUM

Muralla de Sant Llorenç, 22
Mataró

#totataula
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La fruita santera per antonomàsia
La xíndria és altament refrescant i per això forma part amb entitat pròpia 
de l'imaginari col·lectiu de Les Santes

Cuina: Redacció

  La síndria o xíndria és una fruita 
molt rica en aigua i per tant és fan-
tàstica per l'època estival. Aporta 
poques calories i l'aigua que con-
té està enriquida en vitamines i 
minerals.

Quina de les dues terminologies 
creieu que és correcta, síndria o 
xíndria? Doncs ambdues són ac-
ceptades al diccionari de la llengua 
catalana. Simplement depenent 
de la zona del territori català on 
siguem s'anomena síndria o xín-
dria. Per això a Mataró és típic de 
pronunciar-la fi ns i tot amb la xeix 
africada: altrament com si es di-
gués "txíndria".

Bones propietats
La síndria aporta 35 KCal per 100g, 
però hem de tenir en compte que 
n'ingerim una quantitat superior 
(la ració estaria al voltant dels 250g).

AA taula
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No només es pot menjar 

síndria per postres: la seva 

presència millora amanides, 

batuts o sopes com el gas-

patxo: imprescindible a la 

dieta estival!

És rica en potassi important per 
moltes funcions, per exemple pel 
bon funcionament del cor i l'equili-
bri àcid base de l'organisme. També 
conté vitamina C i carotenoids o 
també anomenada provitamina 
A, amb propietats antioxidants. 
A més conté silici i biotina, dos 
components que intervenen en 
la salut dels teixits, per exemple 
el silici es creu que pot ser bene-
fi ciós per la densitat òssia i la bi-
otina intervé entre moltes altres 
funcions en el creixement cel·lular. 
Un dèfi cit d'aquesta es pot veure 
refl ectida en una debilitat a les 
ungles i el cabells.

La xíndria és una fruita que pot 
donar sensació de sacietat ràpi-
dament pel contigut d'aigua, per 
tant pot ser recomanada en die-
tes hipocalòriques, és a dir, amb 
restricció calòrica.

Pròpia de Les Santes
La xíndria és la gran fruita de Les 
Santes. Precisament perquè és tan 
refrescant, està molt associada als 
diferents àpats de la Festa Major i 
especialment a la nit del 27, des-
prés dels focs, quan se'n serveix a 
la ballada de sardanes. Abans, quan 
aquesta es feia a baix a mar, enca-
ra es globalitzava més el consum 

de xíndria. Actualment cal anar a 
la Plaça de Santa Anna per poder 
gaudir d'aquesta fruita.

Més enllà d'aquesta aparició, 
trobem xíndries en cartells de 
Santes, en nombroses parades 
de Matinades o als àpats familiars. 

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014
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Una cervesa especial per Santes
El Molta Malta serveix la i 15! per segon any després de la bona acollida del 2017 
i hi afegeix una nova varietat torrada

Beguda: Redacció

 Per Festa Major hi ha vida més 
enllà de la cervesa de marca co-
mercial servida de barril de batalla 
a les barres d'un acte. Des de l'any 
passat, el Molta Malta es proposa 
enriquir el panorama cerveser de 
Les Santes amb la 'i 15!', una cer-
vesa que ja va servir l'any passat 
per Festa Major i que va tenir molt 
bona acollida. En aquest punt del 
carrer d'en Xammar es cultiva la 
cultura de la cervesa artesana i és 
per això que proposen aquesta 
cervesa de tipus pils, fàcil de beure 
i amb un 4,5 per cent de graduació 
per "calmar la set".

Aquest any, però, també amplien 
gamma i ho fan amb una Dubbel 
Malta. Es tracta d'una cervesa tor-
rada d'estil belga, amb força més 
cos i aroma feta aquest any en mo-
tiu del primer aniversari del nou 
local del Molta Malta. Qui en vul-
gui, la podrà prendre a doll.
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Quina he d'escollir per Les Santes?
Les cerveses de baixa graduació i refrescants són les òptimes per la calor

Beguda: Redacció

 Algú no massa acostumat als 
diferents tipus de cervesa pot pas-
sar seriosos maldecaps a l'hora de 
respondre a la pregunta: i amb 
quina cervesa em quedo? Cada 
cop són més varietats, marques, 
tipologies i les neveres de molts 
bars són col·leccions senceres de 
referències. Per això hem preguntat 
a l'Adria Felisart, del Molta Malta, 

quina hauria de ser una cervesa 
que més enllà dels gustos de ca-
dascú fos especialment adient per 
la Festa Major de Les Santes. Són 
dies xafogosos de mena i segur 
que el paladar ens pot demanar 
quelcom concret.

Felisart no dubta en recomanar “o 
bé les gose o les sours”. explica que 
“són cerveses lleugerament àcides 
que molts cops hi afegeixen fruites 

com llima, guaiaia, síndria, mango 
o altres i que són realment refres-
cants”. En aquest sentit recomana 
aquest tipus de cervesa que tendeix 
a una graduació baixa, entre el 3 i 
el 4 per cent.

De cara als sopars, berenars o ver-
muts de Santes, és recomanable 
prioritzar la qualitat, i també una 
certa descoberta de nous gustos i 
referències, a la quantitat.

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014
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Rom cremat a l'estiu?
Sabies que el beuratge típic de la nit d'Havaneres a la platja, tot i i ser de rom 
i associat a Cuba, és d'origen català?

Cuina: Redacció

 El rom cremat és una beguda al-
cohòlica feta amb rom, cafè en gra, 
sucre, pell de llimona i espècies, 
sobretot canyella. Un cop ajuntats 
tots els ingredients dins una cassola 
de terra, el rom s'escalfa i s’encén 
uns deu minuts perquè perdi una 
part de l’alcohol. Després, bo i ca-
lent, ja es pot servir.

El rom cremat és la beguda que 
tradicionalment acompanya les 
cantades d’havaneres a casa nos-
tra, i era la que solien beure els 
mariners al matí per fer-se passar 
el fred. És un beuratge universal 
que, a poc a poc, es va anar este-
nent des del litoral per tot el país, 
també terra endins. 

Beguda catalana
Aquesta reconfortant beguda a 
base de rom, que tot i beure's ca-
lenta és típica de les nits d'Estiu, 

AA taula
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Hi ha molta gent que única-

ment beu rom cremat per 

Santes, la nit del 24 a la can-

tada d'Havaneres. És típic, 

també, de coŀ leccionar-ne el 

got de terrissa.

està embolcallada amb la llegenda 
i  l'aroma del Carib, de la Cuba de 
les havaneres, les palmeres, el rom 
i les mulates, que els americanos, 
indians i mariners refl ectien en les 
seves nostàlgiques i cadencioses 
cançons. De Torrevella a Cadaqués, 
de Maó a Vilanova i la Geltrú hi ha, 
encara presents, aquestes remi-
niscències, en forma de cors que 
canten havaneres.

El cremat (dit també rom cremat) 
però, és originari de la Costa Brava, 
si bé ha assolit una gran difusió ar-
reu. Malgrat aquesta evocació an-
tillana, però, encara avui la marca 

de rom més famosa del món, exi-
liada de Cuba, porta un nom cata-
là, Bacardí. També el sucre té un 
origen relacionat amb Catalunya, 
ja que els àrabs varen dur la ca-
nyamel (el bonic nom valencià a 
Gandia; de "trepitjar" la canya, a 
més, en ve el "trapiche" cubà...). 
I, si no fos prou, un dels grans ha-
vans és també de nom català (la 
família Partagàs és d'Arenys, on es 
conserva la seva partida de naixe-
ment, redactada en català).

Rom Pujol
A Catalunya, altrament, una casa 
comercial encara existent fabrica 

rom des del 1818. Aquesta beguda, 
abans de l'auge del brandy, fou 
molt popular, tant begut sol, com 
cremat o calent, com formant part 
del 'carajillo' o cigaló. Era costum, 
entre els nostres avis, cremar
el rom en el propi got o copa ca-
racterística, de vidre gruixut. 
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

I per què no 
quedem al Port?
Amb l'àmplia oferta de taules, 
aparcament i molt pròxim als actes 
que es fan a la platja: bona elecció

Restaurants: Redacció

 I al Port? Heu pensat a anar-hi a dinar o sopar 
aquests dies? És una opció la mar de competitiva i 
amb nombrosos avantatges. El Port de Mataró està 
en ple procés de redefi nició i segurament no ren-
deix al màxim de les seves capacitats però segueix 
sent un dels pols de concentració d'hostaleria més 
importants de la ciutat. 

Els establiments tenen capacitat, asseguren qua-
litat, donen bona ubicació i –atenció– molts d'ells 
permeten d'aparcar amb l'àpat. Si s'hi afegeix la ubi-
cació, la primera línia de mar o que molts dels actes 
importants són propers –des del concert de Rosario 
al de Txarango, els Focs del 27, les Havaneres...– el 
Port i els seus restaurants cobren cotització a l'alça 
per ser escollits per un sopar o un dinar. 

Val la pena passejar pel Port i tenir-lo en compte. 
Compteu amb reservar taula perquè, de ben segur, 
no sereu els únics en llegir aquestes línies. 

AA taula
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

I si no m'agraden Les Santes?
Aprofita!
Hi ha grans eixos comercials i de concentració de bars i restaurants aliens 
a la massificació d'aquests dies

Restaurants: Redacció

 Hi ha molta gent a qui no li agraden les festes en 
general o Les Santes de Mataró en particular. Pot 
semblar que només es parli en clau de restaurants a 
la ciutat en base a la programació de la Festa Major 
quan la veritat és que precisament per la concentració 
de la major part d'actes en zones molt concretes –el 
Centre, el dos Parcs i el front de mar– hi ha moltes 
zones de la ciutat on podrem fer vida tranquil·la, 

aliena als petards, el soroll, els talls de carrer i als 
actes que ocupen la via pública.

A Mataró trobem bona hostaleria per tota la ciutat i 
durant aquests dies podrem gaudir sense patir per 
la infl uència de Les Santes, per posar exemples, a 
la zona del Pla d'en Boet, a Cerdanyola, a Molins i 
el Mataró Parc o a la Via Europa, que cada cop es 
consolida més com a zona emergent amb locals 
molt ben situats als rànquings. 

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014AA taula
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Creix la importància econòmica 
de l'hostaleria a Mataró
En deu anys l'ocupació mataronina en el sector ha crescut més d'un 30 per cent 
i les últimes dades reforcen el pes que té en l'economia local

Economia: Redacció

  Que Mataró és una ciutat cada 
cop més abocada a l'hostaleria i 
que aquest sector és important 
econòmicament és una afi rmació 
que no requereix de massa base en 
forma de dades. N'hi ha prou amb 
veure la proliferació de locals per 
entendre que com a sector econò-
mic està creixent i molt. Les dades 
de l'últim Observatori del Mercat 
de Treball de l'Ajuntament, però, 
ho reforcen. I és que agafant el dar-
rer mes, el juny, com a referència, 
es comprova el pes que té la res-
tauració en propiciar que Mataró 
registri la taxa més baixa a meitat 
d'any des del 2009. 

Més de 2.000 persones
El primer trimestre de 2018, el 
sector de la restauració ocupava 

AA taula
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Creix la importància econòmica 
de l'hostaleria a Mataró
En deu anys l'ocupació mataronina en el sector ha crescut més d'un 30 per cent 
i les últimes dades reforcen el pes que té en l'economia local

A principis d’any, el nombre 

total d’establiments del sec-

tor de l’hostaleria i la restau-

ració de Mataró era de 721, 

segons dades de la base de 

la brossa comercial

un total de 2.040 persones assa-
lariades i 774 persones autòno-
mes a Mataró, segons dades del 
Departament de Treball i Afers 
Socials, que representen sobre el 
total el 6,36% i el 9,9%, respectiva-
ment. Des de l’any 2008, el nombre 
de persones assalariades en aquest 
sector ha augmentat en +520, que 
en termes relatius representa una 
variació del +34,21%.
 
A principis d’any, el nombre total 
d’establiments del sector de l’hos-
taleria i la restauració de Mataró 
era de 721, segons dades de la 
base de la brossa comercial. Els 

restaurants, amb 137 establiments, 
representen el 19 % d’aquest sector. 
Els restaurants de dues, tres i cinc 
forquilles -25 en total- representen 
el 18,2% del total de restaurants 
de la ciutat.

Bones dades
Mataró ha tancat el mes de juny 
amb les millors dades de desocu-
pació registrades en un mes de 
juny des de 2009. Segons l’avenç de 
l'Observatori del Mercat de Treball 
de Mataró, al fi nal del mes passat 
la ciutat tenia registrats 8.571 atu-
rats, una taxa del 14,04%. Aquesta 
xifra representa una davallada de 

283 persones respecte al mes de 
maig, amb un descens relatiu del 
3,20%. Pel que fa a la comparació 
interanual, l’atur registrat a Mataró 
s’ha reduït en 668 persones, fet 
que en termes relatius signifi ca 
una davallada del 7,23%.
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A la fresca
La clau de l'alimentació a l'estiu és refrescar el nostre cos i no de refredar-lo 
de forma sobtada

Si sou servits: Francesc Murgadas

  Ha arribat el temps de la calor. I 
amb ella, la necessitat de refrescar 
el nostre cos. Una necessitat que 
solem atendre, per fora i per dins, 
recorrent a ambients i productes 
com més freds millor. Una pràc-
tica sobre la qual valdria la pena 
refl exionar una mica.

Perquè del que es tracta, no és de 
refredar el nostre cos de forma sob-
tada sinó de refrescar-lo, és a dir, 
dur-lo i mantenir-lo a una tempe-
ratura que ens aporti benestar. No 
es tracta de fi car-nos en una nevera 
sinó trobar un ambient fresc on 
poder descansar o treballar amb 
comoditat.

A l’hora de menjar, aquesta refl exió 
és important. Perquè, de la matei-
xa manera que, quan tenim fred, 
ens ve de gust una sopa calenta, 
però no bullent i que ens cremi la 

AA taula
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 “El fred excessiu adorm les 

papiŀ les gustatives i frena 

els plaers del gust. Per algu-

na cosa hom pren els licors 

d’alta graduació molt freds” 

boca, quan tenim calor, ens agra-
den preparats frescos, no bocins de 
gel mastegats que deixin les dents 
adolorides i la boca insensible. 
El fred excessiu adorm les papil-
les gustatives i frena els plaers del 
gust. Per alguna cosa hom pren els 
licors d’alta graduació molt freds.

Evitar desequilibris
El secret és evitar desequilibris i 
canvis sobtats. Respectar els me-
canismes del nostre cos. Exemples 
no en manquen. Prendre una dut-
xa molt freda pot refredar el nos-
tre cos superfi cialment, però va 
seguit d’un rescalfament quan la 

calor interna, que segueix present, 
afl ora. Un procés que l’assecat su-
perfi cial, sovint amb fregat enèr-
gic de tovallola, afavoreix. És molt 
més refrescant deixar que l’aigua 
superfi cial es vagi evaporant, ar-
rossegant aquella calor corporal.

Per això els nostres avis, quan queia 
la tarda, posaven la síndria al sa-
fareig d’ aigua fresca i, unes hores 
després, la partien per la meitat i 
la deixaven una estona abans de 
tallar-la i repartir-la entre els que 
compartien les hores fresques del 
capvespre. Deixant que la frui-
ta evaporés part de la seva aigua, 

refrescant així la polpa dolça abans 
de ser consumida. Un enèsim plaer 
que tenien i poden seguir tenint els 
vespres d’estiu, un cop superada 
la calor del dia i mentre esperem 
posar el nostre cos a la tempera-
tura adient per anar al llit.
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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

Mary Shelley 18:00  20:15 (21 i 22 jul.)

 18:00(23 jul.)             0:15  (23 jul.)(VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Mamma Mia: Una y otra vez   16:00  18:15  19:30  20:15  

22:40

Hotel Transilvania 3 16:15  17:45  18:30  20:30  

 [En català] 19:45

El rascacielos 16:15  18:15  20:15  22:15

El mejor verano de mi vida 16:00  18:30  20:30  22:30

Ocean's eight 16:00  20:30  22:40

La primera purga: la noche de las bestias 18:20  20:30  

22:30

Sácame de dudas 16:15

Ant-man y la Avispa 18:15  22:30

Hereditary 16:00

Jurassic World: el reino caído 17:00  21:45

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

Mamma Mia: Una y otra vez  12:00  16:10  16:40  18:00  

 18:40  19:15  20:30  21:50  22:30  23:40  00:25  01:00

 [exc. dm.] 21:10        [VOSE dm.] 21:10       [VOSE] 12:20

El rascacielos 12:10  16:00  18:15  20:30  01:00

 [exc. dm.] 22:45        [VOSE dm.] 22:45       [VOSE] 12:20

Hotel Transilvania 3 12:00  12:30  16:00  16:20  17:00  18:00  

 18:35  19:15  20:15  20:50  21:30        [En català] 12:15  16:40

El mejor verano de mi vida 

 12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  01:00

Ocean's eight 12:10  18:50  21:45  00:15

La primera purga: la noche de las bestias 

 12:10  16:00  18:10  20:20  22:15  00:30

Ant-Man y la Avispa 12:10  17:00  22:30  00:40

 [exc. dm.] 19:35        [VOSE dm.] 19:35

A la deriva 23:15

Sicario 2: el día del soldado 23:45

Hereditary 00:15

Superagente canino 16:00

Jurassic World: el reino caído 

 12:00  16:00  19:00  21:30  23:15

Campeones 12:10

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 El segon passi del Cinema Lliure 
a la Platja durant Les Santes (la 
setmana passada parlàvem de la 
cita del dia 24) serà el 27, després 
dels Focs Artifi cials i promet ser 
massiva. S'hi podrà veure la co-
mèdia-drama Patti Cake$.

Ambientada en un cru subur-
bi de Jersey, Patricia Dombrowki, 
àlies Patti Cake$, una aspirant a 
rapera poc comuna, vol fer-se camí 
en la indústria musical. Amb l’aju-
da de la seva àvia i els seus amics 
fi dels aniran a cercar la fama i la 

Cinema lliure per la nit del 27

glòria pels centres comercials i 
algun club de striptease. La pro-
tagonista, plena d’humor i ener-
gia en estat pur, t’arribarà al cor.

Dins el cicle Cinema Lliure a la 
Platja, la mostra gratuïta de cinema 
independent que ja s'ha convertit 
en una de les cites més esperades 
de l'estiu.

Totes les cintes de la mostra 
s'emeten en versió original amb 
subtítols en castellà, i amb subtí-
tols en anglès per a les pel·lícules 
catalanes i espanyoles.

  

Pregunta de la setmana
Quina actriu era la gran 
protagonista de la primera 
Mamma Mia?

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

Resposta del núm. 1828
"Rihana"

Guanyadors:
• José García Giménez
• Anna Galofre Massaguer

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

Aquesta comedia-drama sobre el món de l'espectacle es 
podrà veure a la platja del Varador després dels Focs 
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Cinemes Les estrenes núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

MAMMA MIA: 
UNA Y OTRA VEZ

Els protagonistes de Mamma Mia ens 
expliquen, des del present, els seus 
records durant el màgic estiu on va 
començar la història dels tres possibles 
pares de la Sophie.
Direcció: Ol Parker
Intèrprets: Amanda Seyfried,  Lily Ja-
mes,  Christine Baranski,  P. Brosnan
108min

PERSECUCIÓN AL LÍMITE

En aquest thriller, la parella jove de 
"motxilleros" que atravessen Alemanya 
tenen la mala sort d'anar a parar just al 
camí de dos perillosos criminals. El dra-
ma està servit.
Direcció: Eran Creevy
Intèrprets: Nicholas Hoult,  Felicity 
Jones,  Ben Kingsley,  Anthony Hopkins,  
Clemens Schick
99 min

HAPPY END

El contrast entre la realitat d'una família 
acomodada i burgesa que té una empre-
sa a Calais i la dels milers d'immigrants 
que acampen prop d'aquest pas entre 
França i Anglaterra marca el darrer pro-
ducte de la factoria Haneke.
Direcció: Michael Haneke
Intèrprets: Isabelle Huppert,  Jean-
Louis Trintignant,  Mathieu Kassovitz,
110min

SIBERIA

Quan el soci rus d'un tractant de dia-
mants nord-americà desapareix, aquest 
viatja a Sibèria en la seva cerca, on 
coneix a la jove propietària d'un cafè 
que li canviarà la vida a partir de la seva 
relació.
Direcció: Matthew Ross
Intèrprets: Keanu Reeves,  Molly Rin-
gwald,  Aleks Paunovic,  Ana Ularu
97min

BARCOS, AL RESCATE!

L'Elías rep una trucada d'emergència de 
la ciutat veïna Big Harbor, demanant-
li que rescati un vaixell en problemes. 
Però ser un vaixell de rescat resulta ser 
molt més difícil de l'esperat i descobreix 
que estan excavant un metall preciós 
il·legal que emet ones electromagnèti-
ques, les quals afecten al clima.
Direcció: Simen Alsvik,  Will Ashurst
73min

LA REVOLUCIÓN 
SILENCIOSA

Berlín, 1956. Falten cinc anys per 
a la construcció del mur. Un grup 
d'estudiants alemanys decideix mostrar 
la seva solidaritat amb les víctimes de 
la Revolució Hongaresa de 1956 amb un 
minut de silenci durant les classes. 
 Direcció: Lars Kraume
Intèrprets: Jonas Dassler,  Judith Engel,  
Tom Gramenz,  Michael Gwisdek
111min
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Societat: Mireia Camacho

 El Consell d'Administració del 
Consorci Port de Mataró ha adju-
dicat quatre projectes i estudis de 
viabilitat tècnica i econòmica per 
un import superior al milió d'euros, 
emmarcats en el Pla Estratègic de la 
infraestructura per al període 2016-
2030. En concret, s'actualitzaran els 
projectes per a la reurbanització de 
la zona comercial; es farà un estudi 
de viabilitat tècnica i econòmica 
per a la zona del martell de boca-
na, la nova àrea tècnica de llevant 
o bé el vial del Moll de Ribera; es 
redactarà el projecte tècnic per a 
la instal·lació elèctrica de l'enllu-
menat exterior del braç del Port, i 
es redactarà el projecte constructiu 
del vial del Moll de Ribera.

Els objectius
El Pla Estratègic del Port de Mataró 
preveu, entre d'altres, potenciar la 
zona comercial de la infraestruc-
tura, que està en ple procés de 
renovació. Actualment dona feina 
a més d'un centenar de persones 
i preveu una inversió per trans-
formar aquest espai de gairebé 4 
milions d'euros.

El Consorci Port de Mataró adjudica projectes i estudis per, entre d'altres, 
potenciar la zona comercial 

1.000 contractes nous
Un altre punt en el qual es tre-
balla és en l'organització de les 
concessions administratives de 
30 anys, que es van atorgar el 
1988 en el moment de la cons-
trucció del Port i que han fi nalit-
zat el 30 d'abril. De moment, el 
Port, de gestió pública, ha aprovat 
unes condicions marc de licitació 
que s'adjudiquen per mitjà d'un 

Un milió per al Pla Estratègic del Port

El Port es renova i es potencia gràcies a aquesta injecció econòmica Arxiu

concurs públic amb convocatò-
ries mensuals. Actualment hi ha 
un miler de contractes nous entre 
amarradors, pallols, aparcaments 
i locals comercials.

Finalment, el Consell d'Adminis-
tració del Consorci Port de Mataró 
també ha aprovat l'habilitació de 
més espais a l'entorn de la Base 
Nàutica, a la zona de bocana del 
port.

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

Arxiu 

Actualment, el nombre de contractes adjudicats ja supera els 
1.000 nous contractes entre amarradors, pallols, aparcaments 
i locals comercials. D’aquesta manera resulta possible accedir 
al lloguer o concessió d’un amarrador a uns preus públics molt 
competitius, transparents i amb facilitats per al seu finançament.

Ciutat núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

1.000 nous contractes 
al Port
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Societat: Redacció

 La proposta artística de Martí 
Anson “24 juliol” és la guanyadora 
del concurs d’idees per realitzar un 
projecte artístic en record a l’anar-
cosindicalista, cooperativista i Fill 
Adoptiu de la Ciutat de Mataró 
Joan Peiró i altres lluitadors assas-
sinats pel franquisme. El projecte 
artístic d’Anson s’instal·larà al Pati 
del Cafè Nou, al costat de la Presó, 
indret emblemàtic del coopera-
tivisme a la ciutat i s’inaugurarà 
precisament el proper dimarts 24 
de juliol a les 22 h, coincidint amb 
el 76è aniversari de l’afusellament 
de Joan Peiró a Paterna.  

El concurs d’idees per esco-
llir el projecte artístic de record 
a Peiró i altres lluitadors assassinats 
pel franquisme el va convocar la 
Fundació Unió de Cooperadors i 
l’Ajuntament, que van assumir 
com a pròpia la proposta de la 
comissió ciutadana impulsora de 
l’Any Joan Peiró d’erigir aques-
ta escultura. L’escultura de Martí 
Anson s’ha escollit entre els deu 
projectes admesos dels catorze 
que es van presentar al certamen.

El concurs comptava amb una 

Dimarts es presenta '24 juliol', l’obra de Martí Anson que recordarà al Pati del Cafè Nou 
la figura de l’anarcosindicalista 

dotació econòmica de 18.000 euros 
més IVA per a la creació, execu-
ció i materials d’obra. D’aquests 
diners, 2.700 euros més IVA són 
en concepte d’honoraris artístics 
i 15.300 per cobrir la totalitat de 
l’execució del projecte.

“24 juliol”
L’escultura concebuda per Martí 
Anson és un fanal amb forma de 
bufador de vidre amb una punta 
lluminosa de vidre bufat que re-
corda la relació de Joan Peiró i la 
seva labor com a cooperativista 
a les Cristalleries Mataró. Peiró 
va ser afusellat el 24 de juliol de 
1942 i, per aquest motiu, el fanal 
només s’encendrà el 24 de juli-
ol de cada any, dia en què estarà 
encès durant les 24 hores en re-
cord del Fill Adoptiu de Mataró i 
d’altres lluitadors assassinats pel 
franquisme. Aquest dimarts, 24 
de juliol, s’encendrà per primera 
vegada. La llum en record de Joan 
Peiró es podrà veure des del Pati 
del Cafè Nou, des de la Muralla de 
la Presó i també des de les fi nestres 
de la Presó.

El fanal tindrà 5 metres d’alçada i 
s’instal·larà sobre un cub de ciment 

El record de Joan Peiró s'encendrà el 24 de juliol

La presentació de la intervenció, amb Martí Anson

on hi haurà la llegenda i el títol del 
projecte artístic, el nom de l’autor 
i l’any (2018) i, a la part frontal del 
cub, hi haurà la llegenda amb re-
lleu: “En record de Joan Peiró i Belis 
(1887-1942), anarcosindicalista i 
cooperativista, en el 75è aniversari 
del seu afusellament a Paterna i en 
memòria de totes les víctimes de la 
Dictadura franquista”.

Ajuntament de Mataró 

Ciutat
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Resultats favorables 
La primera edició es va realitzar 
l'estiu passat i les escoles on hi 
ha els alumnes que han participat 
en els cursos han notat que els 
alumnes migrants han millorat les 
competències lingüístiques en lec-
tura, escriptura i comprensió oral.

La intenció de la Fundació és 
implantar aquest taller com una 
activitat pròpia a dur a terme amb 
continuïtat mentre hi hagi infants 
a Mataró que ho necessitin i les 
escoles ho considerin convenient.

La diversitat 
Actualment a Mataró hi conviuen 
ciutadans de 102 nacionalitats dife-
rents que parlen més d'una vintena  
de llengües. El fet de la diversitat 
de cultures d'origen i de la concen-
tració en barris per procedència 
ètnica fa que sovint els infants, 
quan comencen l'ensenyament 
reglat, presentin greus mancances 
en el coneixement dels nostres idi-
omes, sobretot del català, fet que 
condiciona negativament el seu 
aprenentatge i la seva integració 
cultural. | Redacció

 La Fundació Didàctica Catalunya, 
amb la col·laboració d'escoles mu-
nicipals i de la Fundació La Caixa, 
continuarà amb els cursos inten-
sius d'estiu d'immersió lingüística 
per a infants de Primària proce-
dents de famílies d'origen migrat. 
L'objectiu és que els infants tornin 
al curs escolar amb un nivell de 
català i castellà que els permeti 
seguir les classes amb normalitat 
i integrar-se a l'escola.

En aquesta ocasió, el curs va 
adreçat a 48 infants de primària, 
que cursaran 1,5 hores diàries de 
dilluns a dijous. El curs és total-
ment gratuït però, igual que l'estiu 
de 2017, només s'acceptaran aque-
lles famílies que es comprometin 
a què els seus infants segueixin 
el taller sencer sense fer festes o 
vacances al llarg dels dos mesos.

El projecte, dirigit a estudiants de Primària, vol evitar 
el risc d'exclusió social dels infants d'origen migrat

Més cursos intensius d'estiu 
d'immersió lingüística a Mataró

 Dissabte al migdia es va fer l'ho-
menatge anual a la memòria de 
Miguel Ángel Blanco, regidor del 
PP basc assassinat per la ban-
da terrorista ETA el 1997. L'acte 
l'organitzava l’ACVOT, Associació 
Catalana de Víctimes d’Organit-
zacions Terroristes, representada 
pel seu President, sr. José Vargas, 
la Junta Local del PP Mataró i les 
Noves Generacions del PP Mataró. 
Recordem que Blanco era un jove 
militant de l’organització quan va 
ser assassinat.

El president dels populars mata-
ronins va reclamar durant l'acte la 
col·locació del Monòlit en memòria 
de totes les víctimes del terrorisme 
a la Plaça Tomás y Valiente, vícti-
ma també del terrorisme d'ETA. 

Una víctima mataronina
José Manuel López, en la línia de 
preservar la memòria de les vícti-
mes, va parlar d’una víctima mata-
ronina, el Policia Nacional Alfonso 
López Fernández, que tenia domi-
cili a Mataró i una fi lla mataronina 
malgrat estar destinat al País Basc 
el setembre de 1982 quan va ser 
assassinat junt amb 4 companys 
més a Errenteria, i que, segons va 
dir, la ciutat ha oblidat i mai ha 
homenatjat.

Homenatge al regidor del 
PP basc assassinat el 97

Ofrena floral en 
record de Miguel 
Ángel Blanco

Classes de català per a nouvinguts

Un moment de l'ofrena  Cedida 

 Arxiu 

48

Se'n beneficien 48 infants 
de primària que cursaran 
1,5 hores diàries de dilluns 
a dijous 
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Els actes massius, els espais més sensibles

A 
nivell d'atenció a les víctimes de 
violències masclistes, siguin del ni-
vell que siguin, les festes populars 
tenen un abans i un després dels 

"Sanfermines" del 2017. El cas de la violació de 
La Manada va posar al centre del debat la xacra 
del masclisme en l'espai públic i en festes mas-
sives i, de resultes, va agafar encara més força 
la resposta organitzada contra la impunitat. Si 
l'any passat per primer cop per Santes hi havia 
punts lila d'atenció a les víctimes, de suport, vi-
sibilització i sensibilització, aquest any aquesta 
aposta augmenta. Tornant al mateix cas, el cas 
que els violadors mediàtics ja siguin al carrer 
ha tornat a dur a primera plana, el darrer mes, 
el cas concret i la casuística general d'aquells 
fets. El combat lila es fa al carrer i per Santes 
2018, encara més, ha de quedar clar com l'ai-
gua: "No és No" o encara més "Només sí és sí".

Cada cop més Festes Majors del Maresme compten 
amb els anomenats punts liles, i Mataró segueix 
l'exemple. L'any passat, es va instal·lar un punt fi xe, 
que va durar tots els dies de festa, al Parc Central 
i va rebre 790 persones que volien informar-se so-
bre la funció dels punts i aclarir les defi nicions de 
conceptes relacionats. La majoria de les consultes 
es van fer per part de dones d'entre 20 i 30 anys. 
Els Punts Liles són parades on hi pot acudir qualse-
vol persona que hagi patit una agressió o hagi estat 
víctima de conductes sexistes o discriminatòries. 
A cada punt hi haurà professionals especialitzats 
en educació sexista que han estat contractats per 
l'Ajuntament.

"L'objectiu principal d'aquests punts és sensibilit-
zar la gent davant les actituds sexistes i trencar es-
tereotips" comenta Montse Balaguer, Cap del Servei 
d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Mataró. 
La campanya també va dirigida per evitar conduc-
tes racistes i LGTBIfòbiques en el marc de la Festa 
Major i se centra majoritàriament en les activitats 

 Per Santes, 
 No és No ! REPORTATGE

Mireia Camacho i Cugat C.

Fotos: D.Ferrer

Més presència dels punts liles i polítiques 
d'atenció a les agressions masclistes durant 
la Festa Major de Les Santes
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d'oci nocturn. L'any passat només es va col·locar un 
Punt Lila estratègicament al Parc Central que obria 
de 22h fi ns a les 4 de la matinada, excepte el dia 27 
que es va obrir de 22h a 2h. "El punt de l'any passat 
va servir per a valorar els llocs en funció de la mo-
bilització del públic, els que hem col·locat enguany 
són punts estratègics resultants del que vam veure 
l'any passat", explica Balaguer.

Segons els actes nocturns

Per aquest motiu els cinc Punts Liles d'enguany 
estaran disponibles segons la proximitat dels actes 
festius nocturns que se celebrin. El punt que més 
dies obrirà serà el de la plaça Santa Anna, disponible 
els dies 20, 25, 26 i 28 a la nit i durant la Nit Boja hi 
haurà tres punts disponibles: a la Platja del Callao, al 
Parc Central i a la plaça Santa Anna. El punt lila del 
Parc Central estarà obert de 4 a 6 de la matinada, 
coincidint amb els horaris de la ruixada. A més a més, 
l'Ajuntament ha posat a disposició de voluntaris que 
treballin als actes de la festa (membres d'entitats, 
cambrers...) una formació per saber com reaccionar 
en cas de trobar-se davant un cas d'assetjament.

"Aquest és un acte més per a sensibilitzar els mata-
ronins davant les actituds sexistes i discriminatòries. 

Des de l'Ajuntament es té molt en compte aquest 
tema i es tracta durant tot l'any a escoles, entitats i 
altres grups municipals", conclou la Cap del Servei 
d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament.

L'exemple dels Capgrossos

Un exemple de com el moviment de treball, tant de 
sensibilització com d'atenció, va més enllà d'aquests 
punts liles ofi cials és el cas dels Capgrossos de 
Mataró. Des de principi d'any la colla castellera de 
la ciutat compta amb una comissió de gènere que 
segons una de les seves membres, Cristina Moral, 
"treballa per visibilitzar les diferències de gènere 
que són latents i com el gènere ens afecta a dins 
de les colles encara que no ens adonem". "Volem 
mostrar les discriminacions que patim pels rols que 
se'ns han assignat dins la societat i que es veuen 
refl ectits en el dia a dia", diu Moral. El món caste-
ller s'ha posat les piles aquest any amb aquest àm-
bit i fi ns i tot colles pioneres com els Castellers de 
Vilafranca ja treballen amb perspectiva de gènere. 
Algunes colles barcelonines com Poble Sec, la Jove 
o Sagrada Família ja fa més de dos anys que tenen 
les seves comissions.

Moral explica que "totes les entitats necessiten 
una comissió de gènere i poden treballar sobre el 
seu dia a dia i les discriminacions que es produeixen, 
no només en l'àmbit casteller" però creu que dins 
aquest món "encara es nota molt que va començar 
essent cosa de només homes i que la tradició és 
masculina". Per Moral encara hi ha diferències de 
rol a les colles segons gènere i "molt de camp per 
córrer, vencent impediments, per aconseguir enti-
tats on tothom se senti còmode". De cara a aques-
tes Santes, la comissió de gènere de la colla caste-
llera es farà visible en els actes que organitzen els 
Capgrossos. Moral explica que han cregut que "a 
l'haver creat una comissió de gènere, en les festes 
internes i obertes és necessari muntar un punt lila 
com es fa a tot arreu. Creiem que no posar-lo és no 
responsabilitzar-nos de les agressions que es puguin 
cometre, seria eludir responsabilitats". Més enllà del 
punt lila, algunes persones de la comissió es van 
formar i estaran en connexió amb especialistes de 
l'Ajuntament. Rètols, falques sonores i un protocol 
d'actuació completen el catàleg de mesures que els 
Capgrossos presenten per Santes en clau feminista.

Reportatge
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Què hem de considerar agressió masclista?

Assetjament:

Qualsevol actitud sexista , verbal, no verbal o física, 
no desitjada i que incomodi, violenti o no agradi a la 
persona qui la pateix. 

Agressió física

Tocaments no consentits amb o sense força, intents 
d’agressió sexual i les agressions sexual amb o sen-
se penetració. També s’inclourien la violència física 
exercida sobre una persona o grup de persones per 
motius de gènere, orientació sexual o aspecte físic 
no heteronormatiu.

Violència Psicològica

Insultar, escridassar, burles sexistes, jutjar la vida 
sexo-afectiva, menysprear, amenaçar, fer xantat-
ge, comentaris sobre aparença, amenaçar de mort, 
amenaçar amb el suïcidi...

Violència Física

Envair l’espai, intimidar, tocaments no sexuals no 
desitjats, donar empentes, immobilitzar, arraconar, 
escopir, estirar cabells perseguir, cops de puny/peu, 
retenir, agafar del coll...

Violència Sexual

Tocaments sexuals no desitjats, assetjament per op-
ció sexual, imposar pràctiques sexuals no segures, 
exhibicionisme sexual, violació (no només penetra-
ció), xantatge i amenaça per pràctiques sexuals.

Violència Ambiental

“Bavejar”, mirades o comentaris sexuals no desit-
jats, colpejar objectes, cosificar, ús de llenguatge 
sexista, colpejar fort o llançar objectes, aïllar, cre-
mar objectes, fer mal a persones estimades, fer mal  
a mascotes...

Quan parlem d’agressions masclistes entenem que aquestes poden ser:

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Creix la demanda pel TecnoCampus
Un total de 842 estudiants han sol·licitat cursar algun dels estudis a Tecnocampus 
en primera preferència, un 6% més respecte del curs anterior

Estudis: Redacció 

 El TecnoCampus tanca les ad-
judicacions de places d'aquest 
any amb resultats molt positius, 
ja que un total de 842 estudiants 
han sol·licitat estudiar al centre 
en primera preferència, un 6% 
més que l'any passat. El centre 
universitari va afermant bases i 

ja ha aconseguit que tretze de les 
quinze titulacions que s'impar-
teixen tinguin nota de tall, quatre 
més que el curs passat.

El TecnoCampus està format per 
tres centres universitaris adscrits a 
la Universitat Pompeu Fabra i ca-
dascun d'ells ha vist resultats posi-
tius enguany. En el cas de l'Escola 
Superior Politècnica, destaquen les 

titulacions relacionades amb els 
videojocs, de les quals han aconse-
guit notes de tall el grau en Disseny 
i Producció de Videojocs (6,265) i 
la doble titulació en Informàtica 
de Gestió i Sistemes d'Informació 
i Disseny i Producció de Videojocs 
(6,328). 

Tot i això, el grau en Mitjans 
Audiovisuals repeteix com la 

AMB EMPENTA
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Platges amb wifi?
Cada vegada serà més freqüent veure com un banyista 
s'apropa al socorrista per demanar la clau de wifi

Innovació: Redacció 

 A l'estiu és freqüent anar a la 
platja. Moltes persones ho fan per 
desconnectar de la seva feina du-
rant unes hores o fi ns i tot de va-
cances passen una temporada a 
un poble o ciutat de costa. Fa anys 
el més freqüent per no avorrir-se 
estirat a la sorra resultava prendre 
el sol, jugar a les cartes o empor-
tar-se un llibre. No obstant això, 
els temps han canviat profunda-
ment amb l'arribada de les Noves 
Tecnologies i cada vegada és més 
freqüent passar l'estona amb el 
telèfon mòbil.

És per aquest motiu que ja han 
començat a sorgir les primeres 
platges amb connexió wifi  de l'Es-
tat. No és per a menys ja que segons 
dades de Sky al 33% dels espanyols 

els agrada emprar el seu temps de 
descans per mirar continguts on-
line com sèries o pel·lícules.

Afegeix l'estudi que el 24% dels 
espanyols fa ús de la connexió wifi  
a hotels o apartaments de vacan-
ces. Per tant, per què no voldrí-
em connectar-nos quan anem a 
la platja?

Catorze són les platges amb con-
nexió a la xarxa a Espanya. Les 
platges d'Adra (Almeria), Sancti 
Petri (Cadis), Poniente (Granada), 
Punta Umbría (Huelva), Malagueta 
(Màlaga) Benidorm (Alacant), 
Penyíscola (Castelló), La Manga 
(Múrcia), Barceloneta, Nova Icària, 
Somorrostro i Bogatell (Barcelona), 
playa de Jardín i Reducto (Illes 
Canàries), Palmira i Cala Galdana 
(a les Illes Balears).

Creix la demanda pel TecnoCampus

titulació amb més estudiants as-
signats (175) i una nota de tall de 
5,714.

Els nous graus
Els graus impartits per l'Escola 
Superior de Ciències Socials i de 
l'Empresa són els que més notes de 
tall han aconseguit, estrenant-se 
aquest any el grau de Logística i 
Negocis Marítims amb nota de tall 
de 6,250, i el grau Business and 
Innovation Management –que re-
alitza la docència en anglès– amb 
una nota de tall de 5,798.

Ciències de la Salut, nota alta
L'Escola Superior de Ciències de la 
Salut compta amb les titulacions 
amb més demanda del campus, 
incloent-hi el Grau en Infermeria 
(8,064); el Grau en Fisioteràpia, 
el qual té la nota més alta del 

TecnoCampus, un 9,464; el Grau en 
Ciències de l'Activitat Física i l'Es-
port (7,516); i la doble titulació en 
Fisioteràpia i Grau en Ciències de 
l'Activitat Física i l'Esport (7,755).

Tota l'oferta

Tota la informació so-
bre els diferents estudis 
que es poden cursar a la 
universitat mataronina es 
poden consultar a tecno-
campus.cat

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018
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Ja és aquí el barret de Les Santes 2018
El barret d'UBM té la tira blanca i les lletres verdes, i compta amb la novetat d'incloure 
un patrocinador

Promoció: Mireia Camacho

  Una de les tradicions més espe·
rades per Les Santes és descobrir 
de quin color serà el barret de pa·
lla d'enguany. El barret d'aquest 
any és blanc i verd, i compta amb 
la novetat d'incloure el patrocini 
de No+Vello i la celebració dels 40 
anys de la Unió de Botiguers de 
Mataró. El president de la UBM, 
Jordi Novo, assegura que el barret 
de Les Santes, la proposta que fa 
cada any la Unió de Botiguers, 
ja s'ha convertit en un autèntic 
símbol consolidat de les festes 
mataronines.

D'altra banda, Eduardo Peña, 
gerent de No+Vello Mataró, co·
menta que “el fet de patrocinar 
una tradició com és el barret de Les 

Santes és participar en la cultura 
de la ciutat i, per tant, una manera 
d'integrar·s'hi”. Com a patrocina·
dor, els centres No+Vello van ser 
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L'espai de l'economia social

Quina és la situació actual de 
l’economia social i solidària  
al Maresme?
 
El passat dimecres 4 de Juliol es va celebrar la “II Taula 
Territorial de l’Economia Social i Solidària del Maresme”

Economia Social: Redacció 

  Una taula organitzada per l’Ate·
neu Cooperatiu del Maresme, on 
diversos agents del territori vin·
culats al cooperativisme, l’admi·
nistració pública i la ciutadania es 
varen reunir per definir la situació 
actual de l’economia social al ter·
ritori en una dinàmica de treball 
conjunt. A més, la vintena de par·
ticipants també van poder valorar 
la feina realitzada per l’Ateneu 
Cooperatiu del Maresme i idear 
l’itinerari que ha de seguir aquest 
projecte de cara l’any 2019.

Sobre l’estat de l’economia 
social i solidària al Maresme, els 
participants van destacar que les 
cooperatives del Maresme són 
referents al territori català amb 
projectes consolidats i en fun·
cionament, tot i que hi ha una 
manca de presència d’aquestes 
iniciatives en sectors econòmics 
rellevants per la comarca com: el 
turisme, l'hostaleria i la indústria.  
Destaca també l’interès per aprofi·
tar l’Impuls tecnològic i de conei·
xement, que produeix la presència 

de centres universitaris i de for·
mació professional a la comarca.

La descentralització, bona
Respecte a l’anàlisi de l’Ateneu 
Cooperatiu del Maresme, els as·
sistents destaquen positivament 
la descentralització del servei que 
s’ha aconseguit en l’edició d’en·
guany amb l’obertura de gairebé 
una desena de punts d’atenció 
a diverses poblacions de la co·
marca. En contra, destaquen les 
dificultats per arribar a nous col·
lectius i la necessitat d’arribar·hi 
en l’edició del 2019.

El ressorgiment dels valors cí·
vics, la memòria cooperativa, la si·
tuació política actual, les dualitats 
territorials de la comarca i molts 
altres temes, varen ser tractats en 
aquesta segona edició.

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

www.facebook.com/coopmaresme 
www.twiter.com/coopmaresme

els primers de poder obsequiar els 
barrets als clients. Des d'inicis de 
setmana en disposen la resta de 
comerços associats.

Concurs d'Instagram €
Per celebrar el patrocini d'enguany, 
No+Vello Mataró ha proposat un 
concurs per a tothom que consis·
teix a etiquetar 3 amics en el post 
que es penjarà a l'Instagram  en 
referència al concurs tant de la bo·
tiga (@nomasvellomataro) com de 
la UBM (@uniobotiguersmataro).  
El premi serà un tractament cor·
poral sencer de depilació làser 
amb durada d'un any valorat en 
2.500 euros.
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COMPRA-VENDA

ES VEN ACCIÓ FAMÍLIAR Centre 
Natació Mataró. Canvi de nom i ma-
trícula no inclosos en el preu.150€. 
Tel. 616.089.907 Mayka
VENC ACCIÓ CN Mataró. 150€. 
645.803.054 (a partir 14h.)
NISSAN QASHQAI 2012. Gasolina, 
automático, techo solar, asiento 
cale. Perfecto estado. 8.000€ neg. 
Tel. 609.630.377 
COMPRO ANTIGUEDADES: Scalextric, 
muñecas, todo tipo de juguete an-
tiguo, álbumes de cromos, tebeos, 
còmics, objetos religiosos y mili-
tares, bolígrafos, plumas, licores, 
puros, libros, etc. Valoración justa. 
Pago inmediato. 627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

PRECIOSO ÁTICO REFORMADO. 
Arenys de Munt centro. Todo exte-
rior, gran terraza, 1hab., comedor 
grande con vistas. 105.000€. 
670.878.868
¿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. NAU INDUSTRIAL en ven-
da de 1450m2 en planta pis. Accés 
exclusiu amb aparcament propi. Nau 
diàfana amb ofi cines. Ref6239. Tlf. 
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 

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en llo-
guer de 390m2. Disposa d'ofi cines 
en altell. Pati. Preu 1.800€. Tlf. 
93.798.00.50
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de con derecho al resto de 
vivienda. Terreno. Zona tranquila. 
Urbanización (Argentona). 280€. 
615.170.534
MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en 
lloguer de 430m2 amb 80m2 d'ofi ci-
nes. Molta llum natural. Preu 1.200€ 
Ref.6240. Tlf. 93.798.00.50
ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893

TREBALL

NECESITAMOS CAMAREROS para 
bufet en Hotel de Vielha. 1200€/
netos/mes. Contrato temporada. 
Alojamiento y comidas incluidos. 
Sr. Jaime 606.948.636
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
LLAMA AL TEL. 630.593.341 si 
estudias o necesitas ganar un di-
nero extra. Buscamos mujeres para 
formarlas en el departamento de 
atención al cliente de nuestra com-
pañía. No se requiere experiencia 
solo ganas de aprender.
MODISTA /PATRONISTA INDUSTRIAL. 
Se necesita para empresa. 
698.588.721
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL 
s'ofereix per fer de cangur. Estiu 
tot el dia. Durant el curs: als matins 
i festius 658.882.595
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

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

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

TREBALL

SE NECESITA PERSONAL con moto 
de 50 y 125cc, para reparto de lu-
nes a viernes en cliente fi jo en zona 
Maresme. Alta en S.S. Buenas con-
diciones. Llamar al telf. 93.519.31.93
DEPENDENT/A amb ganes de tre-
ballar i aprendre. Es precisa per 
treballar en papereria a Mataró. 
Enviar cv email: mataro@folder.es
NECESSITEM NOIA DINÀMICA i amb 
iniciativa per treballar en xarcuteria 
a Argentona, tardes i dissabte al ma-
tí. Interessades enviar currículum 
vitae a: info@nclotes.com
AUXILIAR GERIATRIA CUIDA 
gent gran, nens. Referències. 
722.200.863
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do personas mayores, limpieza. 
698.267.179
TITULADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
Se ofrece para cuidar niños. 
Disponibilidad horaria. 605.645.386
QUIEN INTERESE. BUSCO trabajo 
de canguro o cuidado personas 
mayores. Disponibilidad inmedia-
ta. Conocimientos de enfermería. 
612.444.331
SE OFRECE JOVEN para cuidado de 
niños y personas mayores en do-
micilios o servicio de limpieza, soy 
servicial y responsable. Contáctame 
sin dudar. Móvil 665.117.505 
Nombre: Laura

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol del 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

 

PROFESSIONALS

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, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77
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 clavegueram. 
93.750.20.71 /93.750.63.77 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PINTOR PINTURA EN general y 
decoración. Económico. Salvador 
635.106.282
QUIROMASAJISTA: TODO TIPO de 
masajes. Carlos 610.363.934
INSTAL. LADOR AUTORITZAT. 
Electricitat, Aigua, Gas. 669.067.869 
/ 619.801.066. info@rtornay. es
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
AIRE acondicionado, reformas. 
629.232.530
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141

TAROT

ESTHER VIDENTE. Ritualista de Alta 
Magia. 30€. Horas concertadas. 
642.394.572

CONTACTES

LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930

TREBALL

CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do abuelos, canguro, limpieza. 
698.202.635

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 

Econòmics
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CONTACTES

LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
JENIFFER RUBIA FIESTERA. Primera 
vez en Mataró. Estoy 24h. Salidas o 
en mi casa. 697.215.416
DOS AMIGUITAS FIESTERAS. 
24H. Todos los servicios. Salidas. 
Realizamos tus fantasías. 
¡Llámanos!. Mataró. 93.011.44.53
MATARÓ. LORENA 28. Sensible, gua-
pa, rubia. Recién llegada. Particular. 
698.359.037
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
693.686.346
¡¡LOCAL NUEVO!! Zona Rocafonda. 
1 japonesa, 2 chinas. También a do-
micilio. 688.159.279
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol del 2018
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Les polseres es poden comprar a les oficines de 
la Fundació Maresme, a la plaça dels Bous, 3-5 de 
Mataró o el mateix dia de les Dissantes a partir de 
les 17.30 h i durant tota la nit.

Com participar-hi
Per a participar al concurs de les Dissantes, el primer 
pas és seguir el perfil d'Instagram de la Fundació el 
Maresme (@josoccomtu), deprés s’ha de penjar una 
foto amb la polsera d’aquest any amb el hashtag 
#polseradissantes2018. Cal tenir en compte que no-
més pot participar-hi una foto o vídeo per persona 
i que el compte d’Instagram ha de ser públic per 
poder veure les fotografies.El concurs estarà obert 
des del dimecres 11 de juliol fins a la 01.45 h de la 
matinada del 22 de juliol. 

 Daniel Ferrer 

Santes: Mireia Camacho

 La Fundació Maresme i el Projecte Santi han posat 
en marxa un concurs d’Instagram en el qual comprar 
la polsera solidària de les Dissantes pot tenir premi. 
Les Dissantes són una festa inclusiva comunitària pro 
persones amb discapacitat intel·lectual emmarcada 
dins la Festa Major de Mataró. Enguany se celebrarà 
el dissabte 21 de juliol a la Platja del Varador, i portarà 
a Mataró artistes com Txarango, Suu, Germà Negre, 
Mataró Rumba All Stars i Dj’s Pawesome and Kieb. 
El guanyador d'aquest nou concurs tindrà accés al 
backstage del concert i podrà conèixer els artistes 
que hi participen, i també rebrà un lot de productes 
oficials personalitzats dels grups musicals d’aques-
tes Dissantes.

Un sorteig per accedir al backstage

de les Dissantes

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

Santes
2018

Tot 21 Santes Sorteig Dissantes.indd   2 18/07/2018   19:14



Sin título-3   1 3/7/18   12:08



Un Drag Queen contun-
dent i vestit de Robafaves 
es treu el casc i plouen 
pètals en forma de cors 
mentre la capa dibuixa la 
bandera de l'Arc de Sant 
Martí per la igualtat i la 
diversitat, i de fons escla-
ten els Focs de Santes al 
cel estrellat. Aquest seria 
el resum de la proposta 
de Lluc Aymerich que ha 
convertit aquest cartell 
en el més votat i per tant 
en Cartell Alternatiu de 
Les Santes 2018. 

El desè guanyador 
d'aquest certamen or-
ganitzat pel Tot Mataró 
i Maresme s'afegeix així 
a la galeria del palma-
rès amb una proposta del 
tot revolucionària que in-
serta en la imatge de la 
Festa Major la lluita per 
la igualtat entre tots i la 
del col·lectiu LGTBI en 
contra tot tipus de dis-
criminacions i per una 
igualtat real i efectiva. 

Els mataronins i les ma-
taronines, amb els seus 
vots, han dictat sentèn-
cia: aquest és "l'altre 
cartell" de la Festa Major 
d'aquest 2018. 

I el cartell Alternatiu 
de Santes  2018 és...

'Santes Drag', de Lluc Aymerich
CARTELL ALTERNATIU DE 

LES SANTES 2018

Tot 8,9 Cartells.indd   2 18/07/2018   18:48



I el cartell Alternatiu 
de Santes  2018 és...

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

Les Santes a la pell

El cartell de Cristina Gómez és el segon 
més votat pels lectors i per tant guanya 
el  segon premi del certamen amb una 
proposta de tatuatges de Festa Major 
sobre la pell de dues Santes.

Un Robafaves refrescant

La proposta de Montse Estrems és del 
tot innovadora i fusiona dos elements 
que fi ns ara ningú havia fet casar: els 
gelats i el gegant de la ciutat. Per això 
ha guanyat el premi del jurat.

Tot 8,9 Cartells.indd   3 18/07/2018   18:48



La campanya va dirigida principalment per als co-
merços afectats pels actes de foc i el calendari fes-
tiu, però qualsevol botiga que vulgui vestir el seu 
aparador hi pot participar. 

Costos repartits
Els costos es repartiran entre els comerços, que as-
sumiran el cost de la lona, i la Direcció de Cultura, 
que assumirà el cost de la instal·lació d'aquesta.

 Cedida 

Atraccions: Redacció

 L'Ajuntament i la Unió de Botiguers de Mataró han 
iniciat una campanya per protegir millor els aparadors 
i alhora fer lluir els carrers amb lones ignífugues que 
cobreixin els aparadors. L'objectiu és substituir els 
cartons que fins ara es posaven per protegir els co-
merços i canviar-los per lones amb imatges de la Festa 
Major, amb fotografies de Sergio Ruiz, Marga Cruz i 
Pere Masramon; i el logotip del comerç on s'exposi. 

per protegir els comerços del foc 

Lones ignífugues

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

Santes
2018
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Por sólo

OFERTA!
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OFERTA
PORCELÁNICO 
75x75cm
RECTIFICADO
1ª CALIDAD

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
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El Parking gratuito junto
al Hospital de Mataró 

es ya una realidad. 
Nosotros cumplimos nuestros

compromisos con Mataró.

12:00 DIADA CASTELLERA DE 
 LES SANTES DE MATARÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 DIADA CASTELLERA DE 
 LES SANTES 
20:00 FESTIVAL INTERNACIONAL 
 D’ORGUE DE MONTSERRAT
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
23:30 DOSOS AMUNT
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPi
2:00 REM A REM
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 23
7:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 DOSOS AMUNT
13:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
20:00 MATARÓ AL DIA
21:00 REM A REM
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 DE TEE A GREEN

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

Diumenge 22
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 REM A REM
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 DOSOS AMUNT

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
14:30 DE TEE A GREEN
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18
20:00 LA CRIDA En directe
21:00 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18
22:00 LA CONVERSA
22:30 LA CRIDA
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18
2:30 LA CRIDA
3:30 DE TEE A GREEN
4:00 REM A REM
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 26
7:00 REM A REM
7:30 DE TEE A GREEN
8:00 MATARÓ AL DIA
 ESPECIAL SANTES 18
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
13:00 LA CONVERSA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
14:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18
20:30 GAUDEIX LA FESTA

21:00 REM A REM
21:30 DE TEE A GREEN
22:00 MATARÓ AL DIA
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18
3:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
3:30 REM A REM
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
5:30 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18

Divendres 27
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 LA CONVERSA
8:00 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18
9:30 ANADA A OFICI En directe
10:00 MISSA DE GLÒRIA A 
 LES SANTES En directe
13:00 TRAÇ DE CULTURA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
14:30 REM A REM
15:00 MISSA DE GLÒRIA A 
 LES SANTES
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA
  ESPECIAL SANTES 18
20:30 CAMINANT x CATALUNYA
21:00 CREURE AVUI
21:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
22:00 MATARÓ AL DIA
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18
3:00 DE TEE A GREEN
3:30 CAMINANT x CATALUNYA
4:00 CALIDOSCOPI
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 REM A REM
5:30 MATARÓ AL DIA 
 ESPECIAL SANTES 18

2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 HORARI D’ESTIUQ
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 REM A REM
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 24
7:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
13:00 REM A REM
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
20:00 MATARÓ AL DIA
21:00 CALIDOSCOPI
21:30 REM A REM
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 HORARI D’ESTIU
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 25
7:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
7:30 CALIDOSCOPI
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
13:00 CALIDOSCOPI

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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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)

A la feina et serà més convenient 

practicar el control i el silenci doncs 

l'actitud d'un company o companya 

et pot treure de polleguera amb la 

seva postura ambígua.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La teva relació de parella pot arribar 

a una etapa de millor estabilitat i 

compromís. Vols alliberar-te d'alguns 

costums que sents que et tallen les 

ales i t'ofeguen.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

En un tema material has après que 

val més el que es calla que el que es 

diu i prepares la teva estratègia en 

secret. Fa temps que no parles amb 

una amistat i ja és hora.

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

Les qüestions domèstiques et fan 

tenir algunes despeses. Però per a tu 

són necessàries per poder avançar 

i anar cap al que vols i t'il·lusiona. 

Només procura no exagerar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Es consoliden alguns objectius i pots 

veure materialitzar-se el que pensa-

ves que mai arribaria. Ara ve la gestió 

de la situació i tocarà saber-la man-

tenir per no perdre-ho.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Felicitats als nadius del signe. El sol 

arriba de nou a Lleó i renoves ener-

gies. Millorarà la teva perspectiva 

de les coses. Si la fe t'ha fallat, la 

podràs retrobar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Tens l'oportunitat d'ajudar a algú 

que ho necessita. Valora-ho. Si fas 

el teu diàleg més harmònic i amable, 

veuràs com obtens altres resultats 

en les teves negociacions.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

T'agradaria fer un canvi radical. Pot 

ser de casa, de barri, ciutat o país, 

però com sigui, ara el cos et demana 

llibertat i moviment. Contacte amb 

familiars llunyans.

Bessons (21/5 al 21/6)

Assumptes de conducció o la prepa-

ració d'un llarg viatge, poden tenir-te 

força ocupat. Aquests dies estaràs 

més franc del que és habitual i diràs 

les coses tal com ragen.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots sentir que és millor adoptar una 

actitud prudent, especialment pel 

que fa als fills. Serà bo mantenir-se 

al marge i no intervenir en els seus 

assumptes de parella.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Prepares, sense pressa i sense pausa, 

algun projecte professional que et 

fa especial il·lusió. Sents que tot va 

venint bé per a tu i trobes les eines 

necessàries per al camí.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si no tens parella, potser no t'has 

adonat dels qui t'envolten. Algú està 

pendent de tu però li costa expressar 

el que sent. Desplaçaments i conver-

ses favorables per a tu.

www.facebook.com/dhannaastro

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

*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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desenvolupament més ràpid del nen i l'aparició de 
les "primeres vegades": primer somriure, la primera 
dent, primer cop gatejant, primera papilla ...

 El problema més important, recull StepsLife, és 
el de la privacitat de les dades i la seguretat de la 
informació. I és normal. De fet, a França, les auto-
ritats han advertit als pares que podrien ser penats 
amb fins a un any de presó i una multa de 45.000 € 
per donar a conèixer els detalls de la vida dels seus 
fills en les xarxes socials sense el seu consentiment. 
I és que actualment, més del 45% dels pares amb 
Facebook permeten que els seus "amics" vegin les 
publicacions dels seus fills, un 20% més deixen que 
les vegin amics d'amics i un 8% tenen els seus per-
fils totalment públics. Un autèntic problema que 
atempta contra la privacitat del nadó.

En aquest context, StepsLife és l'espai en el qual 
els pares, família i amics autoritzats poden compar-
tir imatges, vídeos i moments del nadó però en un 
entorn segur i controlat, preservant sempre la seva 
privacitat. Compta amb més de 50.000 nadons re-
gistrats als quals se'ls han enviat missatges, fotos i 
vídeos, té presència a Europa, Amèrica Llatina i Nord 
Amèrica. La nova versió li dóna a l'aplicació un toc 
més social, convertint StepsLife en un entorn privat 
en el qual no només es pot guardar sinó que també 
es comparteixen els moments dels nens, permetent 
interactuar amb les imatges mitjançant likes. A més, 
gamifica l'experiència, donant punts i medalles a 
cada usuari depenent de les seves contribucions, 
proporciona tips personalitzats amb informació i 
consells per a cada etapa del nadó.

 Cedida 

Les Santes: Redacció

 Les Santes són uns dels moments més fotogràfics 
de l'any a la nostra ciutat. Les activitats, el bon temps, 
la mateixa dinàmica de la festa, fan que qui més qui 
menys es dediqui a immortalitzar instants, i les fo-
tos dels menors a les xarxes socials es multipliquen. 
   De fet, es calcula que els pares publiquen una mit-
jana de 1500 fotos dels seus fills en les xarxes socials 
abans que facin els cinc anys i que el 92% dels nens 
menors de dos anys ja tenen una empremta digital. 
A més, un terç de les mares de menys de 34 anys te-
nen comptes a Facebook.
   Però, qui, com i quan comparteix aquestes fotos? 
StepsLife, un servei que permet preservar i reviure 
els records dels primers anys de vida dels nens de 
forma privada i controlada, ha recollit les tendències 
d'ús de la seva plataforma per obtenir les següents 
dades de comportament:

* Els que comparteixen fotos dels fills són princi-
palment dones d'entre 24 i 44 anys, de les quals un 
60% tenen nadons de 0-1 anys.
* El perfil de les que més comparteixen, a més a més, 
són les mares (82%) seguides de pares, ties, àvies i avis.
* La majoria de fotos es comparteixen a les 12h del 
migdia (pausa a la feina), havent-hi un segon pic a 
les 19h que augmenta fins a les 23h (que coincideix 
quan els petits sopen i se'n van a dormir, moment 
en què els pares tenen temps lliure).
* El gruix de fotos que es comparteixen és del pri-
mer i el segon any de vida. Això passa ja que els 
primers 24 mesos coincideixen amb el període de 

la imatge dels nostres fills durant Les Santes

Com protegir

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

Santes
2018

Tot 11 Santes fotos.indd   2 18/07/2018   13:28



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
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generat per persones a les que segueixen en realit-
zar compres. Peoople aprofita aquesta realitat per-
metent a qualsevol persona ordenar les seves reco-
manacions, fins ara disgregades en les xarxes socials, 
i compartir productes o experiències de facetes a 
les que en el seu perfil públic no donen visibilitat.  
   Per als influencers és una forma d'apropar-se als 
seguidors, i per aquests de seguir el que fan i agrada 

als seus ídols, i a nivell 
personal de saber què 
poden recomanar les 
persones de l'entorn 
amb gustos similars 
al teu.

I Mataró?
Mataró, com no podia 
ser d’altra manera, hi 
és present amb una 

llista de bars i restaurants recomanats. Tot i així, si 
s’hi xafardeja també es poden trobar aplicacions, per 
exemple, que permetran intentar fer fotos de milers 
de seguidors a instagram. Tot és intentar-ho, qui sap 
qui serà el proper gran influencer?

6 de cada 10

Es calcula que 6 de 
cada 10 consumi-
dors segueixen les 
recomanacions dels 
seus amics en xarxes 
socials

 Cedida 

Les Santes: Redacció

 Són en boca dels joves i no tan joves. Tenen mili-
ons de seguidors a les xarxes, a youtube, arreu. Fan 
llibres que es converteixen en èxits de Sant Jordi, 
i són capaços d’acabar les existències d'una peça 
de roba només portant-la a una foto. Parlem dels  
influencers, persones que creen tendència i que ac-
tualment s'han convertit en model a seguir en molts 
àmbits: moda, videojocs, gastronomia… 

Ara és possible saber què els agrada i què recoma-
nen en el seu dia a dia fins i tot a Mataró gràcies a 
Peoople, l’aplicació que serveix per descobrir reco-
manacions de qualsevol cosa que necessitis gràcies 
als teus amics i influencers favorits. Disponible ac-
tualment a l’App Store i Google Play, compta entre 
les influencers que la utilitzen amb Dulceida, Alex 
Domenech, Maria Pombo, Marta Pombo, RoenLaRed, 
Jim Reno, Marta Lozano o Javier Ruescas, per exemple.

Influència real
Es calcula que 6 de cada 10 consumidors seguei-
xen les recomanacions dels seus amics en xar-
xes socials per decidir-se a comprar i el 84% dels  
millennials es veuen influenciats per contingut 

Viu Les Santes

Com un influencer
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www.fosbury.cat/paper
SEGUEIX-NOS A:

LA REVISTA DE TOT L’ALTRE ESPORT

SUBSCRIPCIONS i VENDA: 

LA GUIA MÉS ESPECIAL 
D’AQUEST ESTIU
LA LA GUIA MÉS ESPECIALGUIA MÉS ESPECIALGUIA MÉS ESPECIAL



La Fosbury es transforma en guia de viatges 
La revista de tot l'altre esport arriba al seu número #30 i proposa 11 rutes de viatges
i 10 escapades curtes en un número especial d'estiu

Fosbury: Redacció

  Arriba l’estiu i molta gent pre-
para els seus viatges per visitar 
nous paratges, impregnar-se d’al-
tres cultures, aprendre, gaudir del 

temps lliure i desconnectar. La 
Fosbury edita la primera guia de 
viatges esportius del país. Una re-
vista amb un format diferent de les 
que fan habitualment, però amb 
el mateix estil de sempre. Amb 

ganes d’acompanyar els lectors 
durant els mesos més relaxats de 
l’any, us proposen recorreguts ar-
reu del planeta: des de viatges a 
casa nostra fi ns a països d’altres 
continents. Rutes de tota mena 

La Fosbury 30 s'ha vestit de guia especial de viatges esportius Arxiu 

Ciutat
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per triar i degustar on el fi l comú 
és la presència de tot l’altre esport. 
Perquè en la descoberta de nous 
indrets l’esport hi pot jugar un pa-
per fonamental. Ha arribat l’hora 
de posar-lo en valor i sumar-lo a 
la resta d’ingredients culturals, 
socials, polítics i econòmics que 
sempre acaben defi nint els viatges 
que ens omplen de vida.

Un contingut sorprenent
11 rutes i 10 escapades en un nú-
mero més extens que mai on la 
revista s'enfi la fi ns a les 148 pàgi-
nes. La guia de viatges esportius 
de La Fosbury traça propostes de 
tota mena i comença lluny de casa 
amb quatre propostes de desplaça-
ments llunyans: un llarg recorregut 
pels EUA tenyit d’esport universi-
tari, la descoberta d’una Cuba que 
continua posant en valor l’esport 
no professional, una introducció 
al sud-est asiàtic a Malàisia i les 
seves virtuts naturals, i una mirada 
a l’Àfrica que s’escapa del futbol.

Al continent europeu ens pro-
posen trobar l’essència de l’olim-
pisme a Grècia, enamorar-nos del 
potencial esportiu dels Balcans 
que miren cap al mar i recórrer 
França a ritme de la seva prova 
esportiva més famosa, el Tour. A 

l’estat espanyol dibuixen el nord 
i el sud a través del Camí de Sant 
Jaume, viatge vivencial com pocs, i 
de l’Andalusia que posa a debat el 
seu vincle insòlit amb els camps de 
golf. Finalment, és clar, també es 
viatja per casa nostra: als Pirineus, 
la serralada que és un viver únic 
per a tot l’altre esport, i pels tocs 
esportius de les Festes populars.

Capgirada de dalt a baix per 
transformar-se en una guia, la 
Revista Fosbury #30 manté bona 
part dels seus ingredients habitu-
als: reportatges, entrevistes, histò-
ria, curiositats i el vincle de l’es-
port amb altres disciplines amb 
les aportacions dels col·laboradors 

L’equip de La Fosbury us convida a subscriure’us a la Revista 
Fosbury o bé a fer-vos membres del Club Fosbury. Dues opcions 
diferents que comparteixen un mateix objectiu per només 29 
euros: disposar dels exemplars en paper a casa vostra (4 cada 
an), gaudir d’una altra manera d’entendre el periodisme esportiu 
i donar un suport econòmic imprescindible al projecte per poder 
seguir oferint una àmplia cobertura a tot l’altre esport, també 
a Fosbury.cat. Si ets malalt de l'esport, ets Fosbury!

Ja podeu comprar la Guia a les oficines del Tot Mataró, i a par-
tir de la setmana vinent també trobareu la Fosbury a la xarxa 
de botigues Abacus i en més d'un centenar de Biblioteques 
públiques, bibliopiscines i biblioplatges del nostre país.

Fes possible la Fosbury!

habituals: la fi losofi a s’impregna 
de festa major, la ciència viatja a 
Las Vegas, la psicologia mira cap 
als Pirineus, la nutrició es por-
ta al Camino, l’humor aterra als 
Balcans, la música vibra a Kuala 
Lumpur, la lectura remira la his-
tòria del Tour de França i l’obser-
vatori de gènere fa parada i fonda 
a Ruanda.

Per a aquells que disposin de 
pocs dies lliures i tinguin ganes 
d’agafar l’avió en un trajecte curt, a 
la guia de viatges esportius també 
ofereixen 10 propostes d’escapa-
des ràpides en ciutats majoritàri-
ament europees per descobrir els 
seus vincles amb l’esport.
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Comença la lluita contra el mosquit tigre 
L’Ajuntament tracta els embornals, però avisen que el 90 per cent dels punts de cria 
són en propietats privades

Medi ambient: Redacció

  L’Ajuntament i Aigües de Mataró 
han començat la campanya per 
lluitar contra el mosquit tigre, que 
inclou, entre altres actuacions, 

revisar i fer tractaments als em-
bornals i a edifi cis municipals. 
La Secció de Salut Pública de 
l’Ajuntament, que coordina les 
accions de vigilància i control, de-
mana la implicació dels ciutadans 

per evitar la proliferació d’aquest 
insecte transmissor de diferents 
malalties, ja que es calcula que 
més del 90 per cent dels llocs on 
pot criar es troben en propietats 
privades.

El mosquit tigre, la varietat que més "fa la punyeta" i que cal combatre Arxiu 

Ciutat
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El mosquit tigre (Aedes albopictus) 
és una espècie invasora que va ar-
ribar a Catalunya el 2004 provinent 
d’Àsia, i a Mataró se'n van detectar 
els primers exemplars el 2010. Es 
tracta d’un insecte de mida petita 
–més petit que el mosquit comú– 
de color negre i amb unes ratlles 
de color blanc. Té un radi d’acció 
relativament curt, d’uns 400 m des 
del punt de cria, i és actiu sobretot 
de dia i prefereix les zones om-
brívoles. Els punts de cria són les 
aigües estancades i la forma més 
efectiva per combatre’l és evitar, 
precisament, que criï. Des que es 
va detectar la seva presència a la 
ciutat, l’any 2010, l’Ajuntament 
treballa per combatre’l, donat 
que a part de les molèsties gene-
rades per la seva picada pot ser 
transmissor de malalties com el 
Dengue, el Chikungunya i el Zika. 
Per tant, lluitar contra el mosquit 
tigre és el més efi caç per prevenir 
que aquestes malalties es trans-
metin a la nostra ciutat.

Implicació ciutadana 
Més enllà de les tasques que es 
fan des de l’Ajuntament, és de vi-
tal importància la col·laboració 
ciutadana perquè aquestes actu-
acions siguin efectives, ja que es 

calcula que més del 90% d’espais 
on l’insecte pot criar són privats. 
Per aquest motiu és molt impor-
tant que tothom es responsabilitzi 

En aquest sentit, l’Ajuntament té un programa específic pel 
control del mosquit tigre que consisteix a inspeccionar els punts 
de la ciutat que poden ser crítics, per les seves característiques, 
i també actua per denúncies de la ciutadania, quan es constata 
que en una zona s’estan produint moltes molèsties. Durant l’any 
2017 van ser atesos un total de 26 avisos, concentrats entre els 
mesos de maig i desembre. En els espais públics és especialment 
important el control dels embornals o reixes de clavegueram 
que acumulin aigua. Per aquest motiu la Companyia d’Aigües 
de Mataró S.A. que és l’empresa municipal responsable del 
clavegueram de la ciutat porta a terme, conjuntament amb 
el Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament, un programa de 
control del mosquit tigre. El programa s’inicia durant el mes de 
maig i finalitza el mes de novembre. Durant l’any 2017 es van 
inspeccionar 8.694 punts, entre embornals i reixes dels carrers 
i d’aquests punts, van haver de ser tractats 4.934 punts amb 
productes larvicides.

Actualment els tractaments que es fan en els embornals no són 
amb productes químics, sinó amb larvicides biològics que, al 
mateix temps, són respectuosos amb la fauna terrestre i aquàtica 
i amb les persones de l’entorn. Els productes químics es reserven 
únicament per situacions en què els larvicides són ineficaços.

Pel que fa als edificis municipals inspeccionats, es van controlar 
697 punts d’embornals i reixes i només van haver de tractar-se 
40 punts.

Inspecció de punts crítics

d’evitar que el mosquit criï a casa 
seva. Cal que els ciutadans localit-
zin aquells punts on pot haver-hi 
aigua acumulada i actuar-hi.
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La Nao Santa Maria és una rèplica de la llegendària 
embarcació del mateix nom que va creuar l'Atlàn-
tic comandada per Cristòfol Colom i que va acabar 
protagonitzant (juntament amb les caravel·les Niña 
i Pinta) el descobriment d'Amèrica. La rèplica de 
l'embarcació de Colom l'ha construït la Fundació 
Nao Victoria per commemorar el 525è Aniversari 
del descobriment d'Amèrica.

Un museu flotant
Els visitants podran passejar per les cobertes i les 
bodegues de la nau, un autèntic museu fl otant. La 
nau s'ha construït aplicant un sistema innovador i 
revolucionari en el sector de la construcció naval 
de rèpliques històriques, tot i que respectant les 
seves formes i detalls amb rigor històric. La visita a 
aquesta embarcació només té un precedent similar 
al Maresme: la del Galió Andalucía, que també va ro-
mandre a Mataró Marina Barcelona durant uns dies 
el passat mes de març com a preludi del Maresmar.

Entrada amb preus populars
La Fundació Nao Victoria ha establert preus populars 
per a la visita: L'entrada pels adults val 4 euros, per 
als nens majors de 5 anys 2 euros, i hi ha una entrada 
familiar per a 2 adults i 3 nens a 12 euros. Els tiquets 
per visitar el vaixell es poden adquirir directament 
en el moll de Mataró Marina Barcelona o bé online.

Atraccions: Redacció

 La Nao Santa Maria atracarà a la base nàutica 
Mataró Marina Barcelona de Varador 2000 coincidint 
amb les dates de Les Santes. L'arribada d'aquesta 
embarcació històrica a la ciutat, però, forma part 
del festival marítim Maresmar que ha organitzat el 
Varador 2000. El vaixell podrà visitar-se del 25 al 29 
de juliol, des de les 10 del matí fi ns a les 9 del vespre.

atraca per Santes al Port

La Nao Santa Maria

Adreça web del banner invertit:

www.asisted.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

EMPRESA

• 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:
GERSON GARCÍA SÁNCHEZ

concursos
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E S P A I S  P E R  V I U R E ’ L S

NOVA PROMOCIÓ
11 habitatges al C/Unió, 81

93 540 52 25 | www.acuratt.com

Glòria a les Santes! 
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banderoles i instruccions per unes "Santes grogues" 
en associació amb el color que lluita per la llibertat 
dels presos polítics catalans. Igualment la resta de 
partits sobiranistes és probable que no vulguin desa-
profitar l'ocasió per fer veure les seves reivindicacions. 

Caldrà estar atents a com evolucionen els diferents 
actes de la Festa Major en una ciutat que des del 
darrer Espetec Final ha vist com el PSC es quedava 
sol al govern municipal i els carrers eren escenari de 
la disputa entre blocs per la qüestió nacional, amb 
manifestacions de signe diferent.

 Daniel Ferrer 

Les Santes: Redacció

 La politització de la Festa Major de Les Santes ha 
tingut anades i vingudes. Han estat diferents els mo-
viments que han volgut aprofitar l'aparador dels actes 
per fer-se sentir i, especialment, l'independentisme. 
En aquest sentit i venint de Les Santes de fa un any 
–amb una Crida amb una gran xiulada a l'Alcalde 
David Bote, que no va permetre que se'l sentís– i els 
esdeveniments que a nivell de país s'han succeït des 
de la tardor, tot fa pensar en unes Santes que vol-
dran ser polititzades. Des de la lícita llibertat d'ex-
pressió, ja hi ha entitats com l'ANC que ha distribuït 

Possibilitat d'unes Santes encara

més polititzades
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P

PPRIMERA

PLANTA

IMMOBLES EN EXCLUSIVA

Baixada de les Espenyes, 11, Mataró
630 879 572 // 606 070 098

82828756

V-1165. Centre. Àtic cantoner de 
90 metres amb acabats de dis-
seny. Saló de 24 metres amb xe-
meneia i balcó, cuina nova i petita 
zona office, galeria gran, 4 hab. 2 
banys, parquet, portes blanques i 
calefacció. pàrquing inclòs.

199.000€

V-1136. Premià de Mar cen-
tre. De 80 metres, 3 habita-
cions, saló amb balcó, Cuina, 
1 bany complert recent refor-
mat, terrassa posterior gran i 
safareig.

157.000€

V-1138. Camí de la Serra.
Espectacular en metratge i aca-
bats. 110 metres. Cuina nova de 
14 metres, saló amb xemeneia 
i balcó, 4 hab, 2 banys, galeria 
de 8 metres, parquet, calefaccio, 
ascensor.

257.000€

V-1155. Centre. 
Àtic duplex  de 90 metres i 90 
de terrassa amb dret a vol, saló 
amb xemeneia, cuina gran, 3 
habitacions, 1 bany nou, cale-
faccio i a/a.

212.000€

V-570. Argentona centre. Vi-
venda totalment reformada al 
centre, saló i cuina americana. 
3 habitacions i un despatx, 1 
bany, cuarto de rentadora, ca-
lefacció i a/a.

169.000€

V-1152. Centre. Àtic duplex 
invertit de 110 metres i amb 
terrassa de 20 a nivell de saló. 
gran despatx-estudi, 4 hab. amb 
balcó. 2 banys, saló ampli, cuina 
independent. a/a i calefacció, 
terres de marbre.

345.000€

MARQUEM LA DIFERÈNCIA EN EL MERCAT IMMOBILIARI

Us d  gem un  Bon  Sant  a Tots!
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la gent per participar al Desvetllament, garantint-ne 
així l’aforament i la seguretat. El dispositiu s'activa 
des de dues hores abans del Desvetllament.

Als controls d’accés se supervisarà que ningú hi 
entri envasos de vidre o d’altres objectes o materi-
als que es puguin considerar perillosos per al bon 
desenvolupament de l’acte. Les recomanacions de 
l'organització és que  “en la mesura del possible 
eviteu dur motxilles que també ocupen espai i po-
den dificultar la mobilitat”. Un dispositiu de menor 
intensitat també el trobarem a l’acte del No n’hi ha 
prou! de la nit del 28 de juliol.

 D.Ferrer 

Les Santes: Redacció

 Després del bon funcionament i la bona valoració 
de l'any passat, el dispositiu de seguretat i control 
d'accés torna a les dues nits amb actes de màxima 
concentració de gent com és el Desvetllament, a 
l'inici de la Nit Boja i el No n'hi ha prou! 

L’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent, ha de 
garantir al màxim el bon funcionament i la seguretat 
de la festa, i és per això que la nit del 25 de juliol es 
muntarà un dispositiu d’assistència sanitària i de con-
trols d’accés a la zona on es concentra majoritàriament 

Desvetllament i No n'hi ha prou!

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

HABITATGES EN VENDA EXCLUSIUS

GEMMA FONT 
Agente Inmobiliario

ZONA AVDA. PUIG I 
CADAFALCH (MATARÓ)
Oportunidad!! Cerca de todos los 
comercios de la zona.
Vivienda de 87 m2, 3 dormitorios 
amplios, baño conservado con ducha, 
cocina reformada, y comedor con 
salida a balcón, galeria. Piso muy 
luminoso y con vistas a mar y montaña. 
(C.E.= Tràmit)92.000€

1.500€/mes

Molt Bones Santes a tots!

EL VERDET (MATARÓ)
Vivienda en exclusiva práctica-
mente nueva!
82 m2, tiene 3 dormitorios ( 1 doble), 
2 baños (1 es tipo suitte), comedor 
independiente con balcón  tipo terraza. 
Cocina.Pk y trastero incluido en el 
precio. El edifi cio dispone de piscina 
comunitaria y ajardinada.
(C.E.= Tràmit)237.000€

LLAVANERES
Piso semi nuevo a muy pocos me-
tros de la playa!
85m2, 3 habit (1 doble),  2 baños 
completos, 1 suitte, comedor y cocina 
con balcón.  Parquing y trastero incluido. 
¡¡ESPECTACULAR VISTAS A MAR Y MON-
TAÑA!! Dispone de piscina comunitaria
 y zona ajardinada.
(C.E.= Tràmit)283.500€
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Les Santes: Redacció

 El concert de Rosario concentrarà la nit del 27, després dels Focs, 
totes les mirades i ho farà no només pel pes del nom de l'artista sinó 
també perquè no hi ha alternativa. Tan sols cinema a la platja i sarda-
nes a Santa Anna són opcions per una nit que antigament es coneixia 
com el Sarau de Festa Major i que permetia a les desenes de milers de 
persones que baixen a mar a veure els focs d'escollir entre diferents 
propostes, escenaris i tipus de música o espectacle. 

Ni tan sols l'any de Carlinhos Brown la programació musical d'aques-
ta nit s'havia limitat a un sol escenari i una sola artista. Un dels grups 
que ha fet queixa al respecte és el rumbero, ja que de retruc desapareix 
de la programació el que ja s'havia convertit en una cita clàssica del 
Sarau: la rumba catalana com a so genuí de Mataró. Concretament els 
dos membres mataronins de 'Els Patriarcas de la Rumba' consideren 
especialment greu aquesta manca: "Era un dia a l'any de rumba, ja 
era com una tradició", es lamenta el Tio Rafael.

Amb només Rosario el 27...

ja no és el Sarau

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

Santes
2018
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Disfrutant de l'ordre

Cal organitzar-nos per tal que la 
preparació de l'equipatge sigui 
ràpid i fàcil

Estem quasi a finals de juliol 
i estic segura que la majoria de 
vosaltres ja teniu decidides les 
vacances.

On aneu aquest any? Calella 
de Palafrugell? Astúries? Berlin? 
Nova York?

Sigui quin sigui el destí final, està 
clar que tots voleu que vagi bé i se-
gur que porteu temps planificant el 
viatge, les rutes a seguir i els mo-
numents a visitar. Deixaràs que la 
maleta t’esguerri tanta preparació? 
Per a molts, fer la maleta és dels 
pitjors moments de les vacances.

Organitzar-nos i dedicar cert 
temps a pensar què ens emportem, 
farà que a l’hora de preparar-la si-
gui més fàcil i ràpid, no ens deixem 
res i no carreguem coses de més.

Tampoc ens hem d’oblidar de la 
manera en que ho col·locarem tot, 
que farà que puguem optimitzar 
més l’espai que tinguem disponi-
ble. I finalment, mai està de més 
conèixer alguns trucs de viatgers 
professionals.

És per això que us he preparat 
uns quants posts perquè aquest 
any fer la maleta sigui una ex-
periència agradable i perquè us 
pugueu anar organitzant amb 

temps. 
El més recomanable és començar 

uns dies abans fent una llista del 
que creiem que necessitarem. En 
un full anirem apuntant-ho tot. I 
no només la roba, també haurem 
de pensar si ens volem emportar 
algun aparell electrònic (i si ens 
caldran els carregadors), jocs/
entreteniments pels nens, medi-
caments (per previsió!), objectes 
d’esport (material de busseig, per 
exemple, si la destinació és a la 
platja), etc.

Intenta deixar aquesta llista 
sempre en un lloc visible i de fàcil 
accés per poder apuntar tot el que 
et vingui al cap. I fes-ho extensiu 
a la resta de la família perquè ells 
també puguin anotar-hi coses. En 
el moment de la veritat, ja la re-
duirem segons el que ens faci falta.

Recomano no fer-la l’últim dia, 

ja que a vegades necessites anar 
a comprar alguna cosa que et fa 
falta (articles d’higiene personal, 
una gorra, una funda per a la docu-
mentació,...) i si vas molt a l’últim 
moment potser no ho trobes.

Quan ja arribi el moment de-
finitiu en què començarem a fer 
la maleta, és el moment de fer 
l'última revisada per posar o treure 
coses. Pensa que modificar la llista 
és molt més fàcil que modificar la 
maleta o sigui que no tinguis por 
a dedicar-hi tot el temps que et 
faci falta.

Doncs això és tot per avui. Ara 
que ja tenim clar que el més fàcil és 
començar a planificar sobre paper, 
la setmana que ve us faré recoma-
nacions de què ens cal i què no, 
posar a la llista.
Àmmia Serra | enjoy orDer

www.enjoyorder.net

Prepara les maletes que marxem de vacances!!! (1a part)  

núm. 1830 del 20 al 27 de juliol del 2018
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

- EXCLUSIVAS -

GL-14963. Z. PERAMÀS: Si buscas un ático con terraza superior, en fi nca moderna, ascensor, vistas panorámicas sobre 
Mataró, y listo para entrar a vivir, aquí lo tienes. Superfi cie aproximada de 75 m² útiles distribuidos en una  cocina offi  ce, gran salón 
estar en dos ambientes, 3 habitaciones espaciosas y 2 baños. Trastero en terraza. Suelos y carpintería, reformados actualmente. Sin 
palabras. Solicite visita. 240.000€

BONITO ÁTICO CON VISTAS

GL-14950. Z. PZA. FIVALLER: Atención a este piso, en exclusiva para nuestros clientes. Edifi cación del año 2005, pocos vecinos, 
en calle tranquila a 5 minutos del centro de la ciudad. Superfi cie útil aproximada de 75 m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero 
incluidos. Salón en 2 ambientes diferenciados, con un total de 25 m², cocina tipo haya, 3 habitaciones, (1 tipo despacho de 5,5 m²), baño 
completo. Acabados de calidad. Muy luminoso y soleado. Pida información. 254.900€

BONITO PISO EN EXCLUSIVA

Molt Bones 
Santes a tots!



Opcions definides pel pressupost participatiu
Les votacions es concentraran durant el mes de setembre entre les propostes dividi-
des en dos segons la inversió

Argentona: Redacció

  L’edició 2018  dels pressupostos 
participatius d'Argentona recu-
peren diverses propostes d’anys 
anteriors que no van ser finalment 
escollides per la ciutadania a la 
consulta, com l’adequació de la 
Font Picant, l’impuls del projec-
te de camins escolars segurs o la 
millora de la senyalització, però 
també incorpora nous projectes 
com diverses iniciatives de millora 
del veïnat de Les Ginesteres, l’as-
faltat de l’aparcament de la zona 
esportiva Raül Paloma o la creació 
d’un espai de salut a l’aire lliure 
amb un parc de barres i aparells 
de gimnàstica.

El termini de votació de la con-
sulta ciutadana es concentrarà en-
guany durant tot el mes de setem-
bre. Podran participar-hi aquelles 

persones empadronades al muni-
cipi majors de 16 anys i aquelles 
que, tot i no viure a Argentona, 
acreditin que disposen d’alguna 
propietat a la vila.

La votació es farà via online a tra-
vés del web municipal i també físi-
cament a unes urnes que s’instal-
laran a diversos equipaments 

municipals. Com a novetat, aquest 
2018 hi haurà dues llistes de 10 
propostes, en lloc d’una com en 
les dues edicions anteriors: una de 
petits projectes (de com a màxim 
18.000 euros de pressupost cadas-
cun) i una altra de grans projectes. 
Cada votant pot triar-ne tres de 
cada llista.

Les propostes grans (més de 18.000 euros)

Adequació de la Font Picant   180.000 euros 

Camins Escolars Segurs    225.000 euros

Asfalt del pàrquing del pavelló     175.000 euros € 

Renovació canonades Les Ginesteres.  400.000 euros 

Camins comunitaris de Les Ginesteres  80.000. euros € 

Condicionament de voreres   65.000 euros€ 

Arranjament de voreres    100.000 euros

Adequació entorn Les Ginesteres   150.000 euros € 

Adequació del pàrquing del CAP   50.000 euros € 

Agents Cívics     40.000 euros

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1830.indd   2 18/07/2018   14:11



Pis a 5 minuts de la platja!
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)

HAVANA
235.000€235.000€

Casa amb local a Cirera!
Ref.3142. Casa de cos per reformar al teu gust. Un dels carrers més 
comercials del barr. Habitatge amb local 95m2 que podràs destinar 
al que més t'interessi: garatge, magatzem, negoci, etc. (CEE  E).

239.000€239.000€

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).

LLÀNTIA

CIRERA

198.000€198.000€

Masia amb terreny en plena natura!
Ref.3105. La casa està sobre un parcel·la de 920m2 molt bé orienta-
da. 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€

Pis en el centre de Mataró!
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€

Pis en el centre de Mataró!El pis dels teus somnis!
Ref.3101. Pis alt sense ascensor, ideal inversors que vulguin llogar, 
o primer habitatge. Totalm. reformat, cuina moderna i molta claredat. 
Galeria completa i àmplia. 3 habit., 2 són exteriors i dobles. (CEE E)

CERDANYOLA

Bones Santes!
109.000€109.000€
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Argentona núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018

 S'ha creat una comissió, enge-
gada per les entitats de l'ANC i 
dels CDRs d’Argentona, que bus-
ca crear una candidatura unitària 
republicana a Argentona per les 
properes eleccions municipals del 
2019. Quim Calvo és un dels mem-
bres i assegura a Ràdio Argentona 
que  “volem que de les properes 
eleccions surtin ajuntaments cla-
rament republicans, compromesos 
amb els valors republicans i com-
promesos amb tirar endavant el 
mandat de l’1 d’Octubre”. 

Calvo ha explicat que “s’ha creat 
un moviment a nivell de país per 
crear aquestes candidatures unità-
ries, agrupat en un moviment que 
es diu Primàries per la República 
i que aquest dissabte tindrà lloc a 
Granollers la primera convenció”. 
| Redacció

S'inscriu en el moviment 
'Primàries per la República'

Una comissió vol 
una llista unitària 
republicana a les 
municipals 2019

Volen una sola candidatura Cedida

L'inici del moviment

El pioner del moviment de 
Primàries per la República 
va ser el filòsof Jordi 
Graupera, amb la seva 
proposta a Barcelona

l'Ajuntament d'Argentona, Joan 
Pujol, explicava a Ràdio Argentona 
que l'Ajuntament es va posar en 
contacte amb l'Agència de Residus 
per coordinar l'actuació de recolli-
da i evitar així problemes sanitaris, 
ja que començaven a provocar for-
tor i a descompondre's ràpidament 
degut a la calor. 

Finalment, es va necessitar un 
contenidor de 20 metres cúbics i 
una retroexcavadora per recollir els 
fetges de pollastre i dipositar-los 
a un abocador de la comarca de 
l'Anoia. 

Demanen col·laboració
Pujol ha fet una crida per demanar 
la col·laboració ciutadana de ma-
nera que si algú va veure quelcom 
o pot aportar qualsevol pista, que 
contacti amb la Policia Local o 
amb la regidoria de Medi Ambient 
d'Argentona.  | Redacció

 Entre 3.000 i 4.000 kg de fetges 
de pollastre van ser abandonats 
en diversos indrets d'Argentona 
i en altres municipis propers de 
la comarca com Òrrius, Dosrius i 
Vilassar de Dalt. Els Mossos d'Es-
quadra tenen oberta una investi-
gació per esclarir els fets així com 
identifi car l'autoria d'aquest abun-
dant abocament de residus il·legal. 

Se sospita que els fets van passar 
durant la matinada de dissabte o 
diumenge, per poder així passar 
desapercebuts mentre es transpor-
tava i s'abocava aquesta nombrosa 
quantitat. Els indrets del municipi 
on es van localitzar aquestes res-
tes van ser la riera d'Argentona, el 
camí de les aigües i d'altres propers 
a la Casa de la por, Can Pau Brut o 
Can Cabanyes.  

Intervenció ràpida
El tècnic de Medi Ambient de 

L'Ajuntament d'Argentona va fer recollir tots els residus 
per evitar problemes sanitaris i els Mossos d'Esquadra 
segueixen treballant per esclarir els fets 

Aboquen incontroladament 
més de 3.000 quilos de fetges 
de pollastre

Els fetges podrien provenin d'un escorxador o granja Cedida 
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total de persones inscrites com a 
demandants de feina el 58,41% 
són dones.

En el cas de Mataró baixa l'atur 
en 283 persones, un 3,20 per cent. 
Al fi nalitzar la primera meitat d'any 
a Mataró hi ha 8,571 persones atu-
rades, amb una taxa del 14,04 per 
cent. En comparació un any enrere 
el descens és de 668 persones, un 
7,23 per cent menys. 

Només quatre augments
Pel que fa als sectors econòmics, 
tots registren descensos que oscil-
len entre el 2,68% de la indústria i 
el 6,51% de l'agricultura. La dismi-
nució a la construcció se situa en el 
4,35% i als serveis arriba al 4,25%. 
D'altra banda, en el col·lectiu SOA 
(sense ocupació anterior) el des-
cens ha estat del 3,78%.

Pel que fa als quatre munici-
pis maresmencs que han registrat 
lleugers increments són Arenys de 
Munt, Cabrils, Caldes d'Estrac i 
Tiana. | Redacció

 Tornen a baixar les xifres d'atur 
al Maresme i, en aquesta ocasió, 
la quantitat de persones que han 
abandonat la llista de demandants 
d'ocupació és força signifi cativa: 
gairebé 1.000. Segons l'anàlisi de 
les dades que ha fet l'Observato-
ri de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal, el descens ha 
estat generalitzat a tots els sectors 
econòmics i només 4 dels 30 mu-
nicipis del Maresme han registrat 
lleugers increments en el nombre 
de persones aturades.

El mes de juny deixa al Maresme 
23.442 persones aturades, 989 
menys que el mes anterior. En 
termes percentuals, la disminu-
ció de l'atur ha estat del 4,05% i 
se n'han benefi ciat tots els sectors 
econòmics, tots els grups d'edat i 
els dos sexes, si bé com ja és ha-
bitual, el descens ha tingut major 
incidència entre el col·lectiu mas-
culí (5,83%) que entre el femení 
(2,74%). De fet, l'atur maresmenc 
està força feminitzat, i és que del 

Mataró també s'abona al descens, del que només 
s'escapen quatre municipis

L'atur baixa el juny a 
pràcticament tot el Maresme

 Acord per Llavaneres ha decidit 
abandonar el govern municipal i 
passar a l'oposició en "solidaritat" 
amb el regidor del grup Joan Rubal, 
al qual l'alcalde, el republicà Nani 
Mora, va decidir “unilateralment 
retirar les competències de govern”, 
segons va explicar la formació en 
un comunicat. 

El partit de Sant Andreu de 
Llavaneres  va explicar en un co-
municat que la decisió de Mora es 
fonamenta en “desavinences de 
tipus personal i no polític”. 

Els recorda a Graupera
Acord per Llavaneres lamenta que 
Mora no hagi tingut en compte 
que anys enrere ell mateix va ser 
objecte d'una circumstància simi-
lar, quan l'aleshores alcalde Bernat 
Graupera li va retirar les compe-
tències de govern “també de forma 
absolutament autoritària”. 

Així doncs Joan Rubal, Josep 
Ruiz, Emili Minguell i Tito Casado 
passaran a formar part de l'oposi-
ció a l'Ajuntament, fet que deixa 
ERC en minoria amb set regidors. 
Tot això passava en plena celebra-
ció de la Festa Major de La Minerva 
a la localitat. | Redacció 

Denuncien l'actitud de 
l'Alcalde envers un regidor

Acord per Llavaneres 
trenca el govern i 
passa a l'oposició

Les oficines de l'atur, més buides aquest estiu

L'Ajuntament de Llavaneres  Cedida 

Arxiu 
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REF: 5063.
ZONA CENTRE
EXCLUSIVA
Àtic-dúplex 95m2 i 100m2
de terrassa! 3 habitacions.
2 banys. Saló 25m2. Edifici
de 2007. Plaça de pàrquing
i traster inclòs. Situat en centre 
històric de la ciutat

297.000€
REF: 5156
CERDANYOLA NORD
Pis alt amb ascensor!!!
85 m2, 4 habitacions, bany 
complet. Cuina reformada, saló 
ampli amb balcó, vistes espec-
taculars a mar i a la ciutat.

Finançament 100%

141.000€

NOVA OFICINA:
C. Rosselló, 17
Mataró

C. Fradera i Llanes, 26
(Cantonada amb carrer Aribau)
Mataró

T. 938 536 328 · www.9pis.com · info@9pis.com

Bones Santes a Tots!
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si volien posar un anunci “com el 
de l'any passat”. Les expressions 
emprades pel presumpte estafador 
van fer que més d'un comerciant 
interpretés que es tractava del pro-
grama de la Festa Major de Caldes i 
per aquest motiu hi van acabar po-
sant diners. L'Ajuntament ha avisat 
que el preu que demana el suposat 
estafador és molt més elevat que 
el preu que estableix l'empresa 
ofi cial i es demana als botiguers, 
restauradors i petits empresaris 
que siguin conscients d'aquesta 
presumpta pràctica delictiva. De 
moment, la Policia Local investiga 
el cas. | Redacció 

 La Policia Local de Caldes d'Es-
trac investiga un presumpte cas 
d'estafa a diversos botiguers del 
municipi. L'alarma va saltar quan 
l'empresa local amb conveni ofi cial 
per gestionar el programa de Festa 
Major es va anar posant en contac-
te amb els botiguers del municipi 
i alguns d'ells van informar que ja 
havien pagat l'anunci.

L'empresa fantasma, que cons-
ta a la factura com "SEGURIDAD 
CIUDADANA Y SISTEMAS DE 
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS" 
hauria contactat telefònicament 
als botiguers presentant-se com 
una revista d'entitats i preguntant 

La suposada empresa fantasma demana diners fent 
creure que els anunciaria al programa de Festa Major

Alerten d'una estafa a 
botiguers de Caldetes

 El vicepresident primer del 
Consell Comarcal del Maresme, 
Joaquim Arnó, ha assumit la pre-
sidència en funcions de l'ens fi ns 
que s'investeixi un nou president 
o presidenta de l'administració co-
marcal. Arnó pren les regnes de la 
institució després que aquest di-
marts el ple del Consell Comarcal 
ha acceptat la renúncia del fi ns 
ara responsable de l'organisme, 
Miquel Àngel Martínez. El ja ex-
president es va acomiadar agraint 
a tots els grups el suport rebut du-
rant els set anys en què ha dirigit el 
Consell. Recordem que Martínez 
va decidir deixar la presidència 
del CCM després que el PDeCAT li 
demanés que s'apartés del càrrec 
per l'afer de les obres particulars 
que va fer a casa seva amb material 
de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, on seguirà com a alcalde.  

El nou president en funcions
Joaquim Arnó i Porras (del 
PDeCAT) és exalcalde i actual-
ment regidor a l’oposició de Caldes 
d’Estrac. Des de l'any 2015 ha os-
tentat la presidència del Consorci 
de Promoció Turística Costa del 
Maresme. | Red. - ACN

L'exalcalde de Caldetes 
substitueix Martínez

Joaquim Arnó 
pren les regnes del 
Consell Comarcal

L'estafa agafava la Festa Major de pretext

Arnó (esq.) al costat de Martínez  D.Ferrer 

Cedida 

Tercera Trobada de Jazz

 Arriba la tercera edició de l'exi-
tosa Trobada de Jazz de Caldes 
d'Estrac organitzada per l'associa-
ció Cultural Cami Ral 39. Enguany 
l'edició comptarà amb dos con-
certs. El pròxim 21 de Juliol actuarà
Jazzt'ablao  amb el seu Jazz en clau 

fl amenca. Després serà el moment 
de Gerard Chumilla meet Eladio 
Reinón. Gerard Chumilla és un 
jove talent del Jazz caldenc i es 
troba amb Eladio Reinón, músic 
saxofonista que ha col·laborat amb 
Tete Montoliu i Bebo Valdés.

Maresme núm. 1830 del 20 al 27 de juliol de 2018
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

PISO EN ZONA PALAU-ESCORXADOR: 
Alto con ascensor muy luminoso para refor- 
mar, exter. aluminio, 3 hab., baño con ducha 
y cocina indep., balcón ext. (C.E. EN TRÁMITE)

CASA DIVIDIDA EN 2 APARTAMENTOS 
REFORMADOS : Cada apartam.2 hab., baño 
con ducha y cocina, carp. ext.aluminio, suelos 
gres. Muchas posibilidades.(C.E. EN TRÁMITE).

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

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

PRIMER PISO CON TERRAZA DE 50M2: 
4 hab. 2 dobles, baño completo con ducha, 
cocina officce, galeria, balcón exterior, metros 
para reformar a su gusto. (C.E. EN TRÁMITE).

PISO DE 120M2 EN EL CENTRO DE LA CIU- 
DAD: 4 hab.(3 dobl), 1 baño,  cocina office, galeria, 
salón-comedor, balcón exterior, a.a. bomba de 
calor. Calle peatonal.. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 3209
Z. ROCAFONDA:

87.000€

Ref. 6221
Z. VISTA ALEGRE:

203.000€

Ref. 4488
Z. ROCABLANCA:

239.000€

Ref. 6039
Z. PAÏSOS CATALANS:

258.000€

Ref. 4503 
Z. CERDANYOLA ALTA:

145.000€

Ref. 1430
Z. CENTRO:

270.000€

  

Planta baja con jardín 60m2, cocina independ., 
2 hab.+ trastero-lavadero, salón-comedor, baño 
con ducha. Estrene piso a precio de un alquiler!

GRAN PISO DE 110M2  CON PK Y TRASTERO 
INCLUIDOS: Comunidad reducida con ascensor, 
4 hab. 2 dobles, 2 baños calefacción, cocina offic-
ce, galería, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2503
Z. EIXAMPLE:

239.000€

T

TT

Ref. 4448
Z. PUIG I 
CADAFALCH:

174.900€

T OBRA NUEVA. 
ÚLTIMO PISO EN VENTA.
EN ZONA TRANQUILA
DE CASITAS

PISO DE 120M2 EN EL CENTRO DE LA CIU- PISO DE 120M2 EN EL CENTRO DE LA CIU- T

CASA DIVIDIDA EN 2 APARTAMENTOS CASA DIVIDIDA EN 2 APARTAMENTOS GRAN PISO DE 110M2  CON PK Y TRASTERO GRAN PISO DE 110M2  CON PK Y TRASTERO T

EXCELENTE VIVIENDA DE 116M2+40M2 DE Ref. 4488 T

Bones 
Santes!

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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Aquest militant comunista i fundador de CCOO a Mataró presenta llibre de memòries

Antonio Rodríguez,
la lluita incombustible

Cugat Comas

 Pocs títols de llibres deuen estar tan justificats com 
el de les memòries d'Antonio Rodríguez Avellaneda: 
'Siempre en la brecha'. Aquest divendres, dia 20, a 
les 19h a la Biblioteca Pompeu Fabra es presenta 
aquest volum que ha permès a un dels vells roquers 
de l'esquerra mataronina abocar records i evocar 
èpoques i persones d'una vida caracteritzada per 
la lluita i la militància. Amb raó: Rodríguez deu ser 
el sindicalista més conegut del darrer mig segle a 
la ciutat i un autèntic incombustible de l'esquerra. 
Escoltar-lo és, valgui la redundància, obrir el llibre 
de les lluites i el seu testimoni ens parla de vagues, 
triomfs, fracassos i d'una obstinada recerca de la 
unitat dels treballadors. És espectacular atendre a 
la memòria prodigiosa de Rodríguez que pronun-
cia noms i recorda mimèticament dates claus d'una 
vida que el va dur a Mataró –a Cerdanyola, sempre 
a Cerdanyola– el 1962 de la seva Motril natal. Arriba 
a Mataró havent estat ja a la presó a Granada i no 
és fins al 1966 que, com ell mateix defineix troba “el 
partit gràcies a Josep Lluís López Bulla”. Tots dos són 
fundadors de les Comissions Obreres a Mataró, en 
la clandestinitat. “Sempre vaig treballar en la cons-
trucció i des que vaig arribar em vaig voler involucrar 
en la lluita“, diu Rodríguez. Concep des de llavors 
CCOO com “un sindicat sociopolític amb l'objectiu 
de constituir un sol sindicat amb les diferents ten-
dències”: “Sempre hem pensat que la divisió sindical 
a qui beneficia és a la patronal”.

El seu historial policial consta de fins a cinc deten-
cions. Eren temps en què estava fitxat, com la majo-
ria de militants comunistes de PSUC i Comissions 

però recorda emocionat com la capacitat operativa 
sempre es mantenia: “Si quèiem uns, uns altres aga-
faven el testimoni”.

El seu llibre i la seva memòria oral, tal com raja, va 
més enllà d'aquesta època. Recorda des de la seva 
primera mestra, Doña Ángeles, com treballava amb 
8 i 9 anys i com s'obstinava en fer estudis nocturns 
per recuperar l'aprenentatge.. Agraeix al politòleg 
Miguel Guillén que propiciés aquest llibre i reconeix 
que li va sorprendre a ell mateix la memòria: “Era 
com una font rajant, em sortien noms i anècdotes 
sense parar i n'estic molt content del resultat”.

Militant de mena

L'Antonio ha militat al moviment veïnal, al PSUC, 
CCOO, EUiA i es declara il·lusionat amb el projecte 
dels comuns: “És el primer cop que tota l'esquerra 
torna a estar junta i ens hauríem de proposar de 
superar el que va ser el PSUC el 1980”, explica. I 
també es revela contra l'actual situació assegu-
rant que li “remou que es parli de presos polítics”.  

Apunts

Defineix-te: Molt humà, tolerant però molt ferm en 
les conviccions. Suau d'expressió i ferm d'objectius.

un somni: Veure un món on els perills de guerra 
hagin desaparegut, on tothom tingui accés al màxim 
nivell de cultura i educació i tothom tingui sostre, 
salaris, pensió digne.

un referent: Gregorio López Raimundo i Cipriano 
García, Marcelino Camacho, Dolores Ibarruri, Che 
Guevara i Fidel Castro.

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - La Llàntia

116m², 4 habit, 2 banys, cuina off, saló-menjador, aa/cc. Excel·lent te-
rrassa, sòls gres, aire cond, calefac. Pàrq. opc. Vistes mar! !! T 150930

FANTÀSTIC ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA DE 35M2!  

MATARÓ - Centre

117m², 4 hab 1 bany comp, cuina off, saló-menj, aa/cc, tssa, as-
censor. Mobles! Aire  condl., fred/calor, terres parquet !!  T151405

FANTÀSTIC PIS ESPAIÓS AMB TERRASSA DE 10M2!

MATARÓ - Havana

80m², 3 habit, 2 banys, cuina americ integrada a saló-menjador, bal-
có. Terrassa 25m²! Terres gres, calefacció, tanc. alumini!! T 150890

ÀTIC DÚPLEX MOLT BEN COMUNICAT A PROP DEL MAR!

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

MATARÓ - Centre

287m², saló-menj, 3 habit., 2 banys compl cuina office, 2 tsses, Ideal 4 
habitatges! Terrassa 30m² amb coberta Zones privilegiada!!! T250286

GRAN CASA PER REFORMAR AMB TRES PLANTES!

310.000 €

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 EXCEL·LENTS CONDICIONS! 

157.500 € 228.900 €

238.349 €

270.000 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

90m², 4 habit, bany, 1 lavabo, cuina office, saló-menj., balcó, sòls 
parquet, calefacció. Parquet, calefacció! Tanc.alumini!! T101303

PIS IDEAL PER A PARELLES AMB VISTES AL MAR!

750 €MATARÓ - El Molins

90m², 4 habit, 1 bany, cuina office, saló-menj., balcó, galeria, etc... 
Gres, portes fusta i tancaments alumini!!! T 110627

2n PIS SENSE ASCENSOR EN MOLT BON ESTAT!

GRAN CASA PER REFORMAR AMB TRES PLANTES!

850 €MATARÓ - Pla d’en Boet

1.650 €ARGENTONA - Centre

150m², 1 pl. 3 habit.(1 suite), 2 banys, cuina off, saló-menjador, aa/
cc, parquet. Calef., a/c. Gtge 150m², jardí 420m²!!! T202777

PRECIOSA CASA TOTALMENTE REFORMADA!

800 €MATARÓ - Centre

65m², 2 habit, 1 bany, 1 lavabo, cuina americ, saló-menj., balcó, cale-
fac., tanc alumini, sòls gres, portes fusta. Terrassa 30m²!! T102095

DÚPLEX MOLT ASSOLELLAT AMB TERRASSA DE 30M2!

1.100 €MATARÓ - Centre

125m², 3 habit, 2 banys, cuina americ., saló-menj., aa/cc, sòls porce-
llànics, terrassa, calefacció. Acabats alta qualitat!!! T110348

PRECIÓS PIS D’OBRA NOVA AL CENTRE DE MATARÓ!
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