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Recentment ha inagurat el Restaurant Culinary,

situat al Pla d’en Boet de MATARÓ, a pocs metres de

l’edifici del  Vidre i dos carrers més avall de la discoteca Privat,

on ofereixen un menú diari per 12 € de dilluns a divendres, menú

de 15 € el dissabte al migdia i menú de 18 € el dissabte a la nit.

En un entorn molt acollidor i 
amb una àmplia experiència en el
món del’hostaleria,pretén ser una 

alternativa per la ciutat de Mataró.

Tel. 93 741 67 56

129840-946175w

El Masnou no rep el senyal
de la televisió pública di-
gital Maresme Digital TV.
Per això el consistori va
aprovar en l’últim ple una
moció, amb els vots del
govern en minoria (PSC,
ICV-EUiA) i l’exsoci
ERC, en què es condiciona
el pagament que li corres-
pon aportar al canal públic
–uns 80.000 euros anuals–
al fet que durant el 2009 es
rebi el senyal a la major
part del municipi. Es dóna
la circumstància que en el
cas del Masnou, igual que
en molts municipis del
Baix Maresme, les antenes
dels habitatges estan
orientades cap al repetidor
de Collserola, i no cap al
del Montcabrer, que és des
d’on es pot rebre el senyal
de Maresme Digital TV. El
document també diu que el
senyal s’ha de rebre «amb
la mateixa antena que te-
nen les famílies del muni-
cipi per captar els senyals
de les altres televisions».
L’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert (PSC), re-
coneix la situació i assegu-
ra que «l’objectiu primor-

dial és que tots els masno-
vins es puguin beneficiar
al llarg de l’any que ve de
la recepció del nou canal».
Amb tot, Gisbert ha expli-
cat que ja hi havia prevista
una reunió amb el presi-
dent del consorci que ges-
tiona el canal digital pú-
blic, Joan Antoni Baron
(PSC), alcalde de Mataró.
A banda d’això, l’alcalde
del Masnou també creu

que «ara és el moment de
cercar solucions tècniques
per arreglar el problema».
Segons Gisbert, ara s’hau-
ran de mantenir trobades
pel que fa als aspectes tèc-
nics en els pròxims dies
perquè es pugui veure el
canal públic. Precisament
l’alcalde explica que la
setmana passada un equip
tècnic va inspeccionar la
situació de les antenes.

El consistori aporta al canal de televisió pública de la comarca uns 80.000 euros anuals

El Masnou amenaça que deixarà de
pagar la TDT del Maresme si durant el
2009 no la veuen la majoria dels veïns

LLUÍS ARCAL / El Masnou

● El PP del Masnou, a
l’oposició, va presentar
una moció en la qual s’ins-
tava el consistori a «la sor-
tida provisional del con-
sorci que gestiona el canal
públic durant els dos pro-
pers exercicis». La moció
també insta a «iniciar els
tràmits amb el consorci
perquè la sortida provisio-
nal sigui efectiva el 2009,
per poder estalviar en el
proper pressupost munici-
pal la despesa de 80.000
euros». Per la seva banda,
el regidor d’ERC, Joa-
quim Fàbregas –que va
presentar l’esmena apro-
vada–, recorda que en el
mandat anterior, quan
ERC era al govern, «hi ha-
via la necessitat d’entrar al
consorci», però reconeix
que «el Masnou ha afron-
tat els compromisos però
els seus habitants no reben
el senyal».

● El Masnou no vol pagar la quanti-
tat que li correspon aportar a Mares-
me Digital TV si durant el 2009 no la
poden veure la majoria dels veïns del

Imatge dels estudis de Maresme Digital de Mataró. / LL.A.

municipi. El canal públic comarcal
costa uns 80.000 euros anuals a
l’Ajuntament, que ha participat en el
consorci que gestiona el canal des
del 2007. Tot i això, encara avui els

veïns de la població no reben el se-
nyal d’aquesta televisió pública.
L’alcalde, Eduard Gisbert (PSC), ja
ha anunciat que «se cercaran solu-
cions tècniques».

El PP proposa
sortir de manera
provisional del
consorci

● La nit de dilluns, una cua de gent
no s’immutava pel fred ni per l’a-
menaça de pluja; al contrari, am-
plis somriures afamats guspireja-
ven entre petonets. I és que el gla-
mur catalanòfil hi desfilava a es-
portes convocat per la catorzena
edició dels premis Butaca. Un cop
a dins el pavelló era dividit en dues
parts. En una s’hi feia una mena de
càtering on pescar una croqueta era
més difícil que aferrar un premi.
Aquí dins s’hi veia el gremi enjo-
gassat, enfundats en els seus vesti-
dets d’ocasió, xerrotejant i endra-
pant tant com podien, o sigui, ben
poc. El desvergonyiment ensenya-
va perfectament que davant tres
unces de vedella amb bolets el gla-
mur traspassava avall. Les estufes
potents de gas butà convidaven a
desprendre’s de jaquetes i fer be-
goleig a dojo, cosa que alguna se-
nyora més endavant lamentaria.

Algun faraón va demostrar a la
clara la perfecta asimetria existent
entre simpatia i mala educació.

El cas és que s’hi respirava un ai-
re d’alegria magnífic, distès i molt
divertit que, gràcies a la meravello-
sa manera de fer dels presentadors,
Glòria Cid i Toni Martín, va con-
vertir l’edició d’enguany en una
festa plena d’humor enverinat i di-
recte. Dels vint-i-tres premis que es
van repartir, alguns sorprenien una
mica i d’altres, una mica més enca-
ra, fins a arribar a la perplexitat. Pe-
rò cal recordar que és el públic qui
vota els espectacles, de manera que
la cosa només pot sorprendre els
plens d’ingenuïtat i candidesa. Al-
tra cosa és saber qui i com se selec-
cionen els espectacles; aquí, rigo-
rós silenci i discreció.

La sorpresa i l’alegria de la festa
se la va endur Germanes, que en
total van compartir tres butaquetes
verdes; sí, tres. Pere Arquillué va

desprendre el seu to natal i divertit,
també Víctor Masán, que empes-
cant-se una carta de sa mare recla-
mava espai per al nen més enllà de
Cabaret; el diví Josep Maria Pou
va deixar clar a tothom que ell ja en
tenia un munt, de butaquetes, i de
tots colors.

El moment més sentit i emotiu
va arribar en l’entrega de les buta-
ques honorífiques, especialment
als Germans Salvador, per una vi-
da dedicada al teatre; així també
Lluïsa Castell, que va dar senti-
ment en record de sa filla, i final-
ment la impagable Montse Ame-
nós, que després d’engalanar El lli-
bertí va pujar a recollir la seva bu-
taca desbordant una candorosa ale-
gria etílica –el que va dir o intentar
dir ningú ho sap encara–. I bé, es va
demostrar que la faràndula, fet i fo-
tut, té tot allò que s’espera d’ella,
diversió a manta i excel·lents ac-
tuacions, grans absències.

Glamur amb butaca verda

la crònica

JOAQUIM ARMENGOL

● El cafè que produeixen
les camperoles d’un muni-
cipi de l’estat mexicà de
Chiapas s’ha començat a
vendre a la ciutat amb el
nom de Cafè Mataró. La
iniciativa, que porten a ter-
me la Fundació Grup Ter-
cer Món Mataró i Alterna-
tiva3, una organització de
Comerç Just que es dedica
a la importació, distribu-
ció i comercialització de
tot tipus de productes que
provenen de països del ter-
cer món, pretén sensibilit-
zar la població sobre el
consum responsable i soli-
dari. El president de la
Fundació Grup Tercer
Món, Jeroni Escoda, va
explicar que si es pren una
tassa d’aquest cafè es con-
tribueix a millorar les con-
dicions de vida d’un col-
lectiu de dones que viuen
del cultiu d’aquest pro-
ducte. Si bé és cert que el
cafè és entre un 30% i un
35% més car que el preu de
mercat –2,30 euros el pa-
quet–, a través d’aquest ti-
pus de comerç s’establei-
xen normes de relació
«més justes», com ara que
es prohibeix que els nens

treballin al camp i es ga-
ranteix que es paguin uns
sous dignes als camperols.
«A més, venem directa-
ment els seus productes
estalviant intermediaris»,
hi afegeix Escoda.

La intenció ara del Grup
Tercer Món és posar a la
venda aquest cafè, no no-
més a la botiga solidària de
la plaça de la Peixateria,
sinó també en d’altres es-
tabliments que ofereixen
productes de Comerç Just.
També es faran activitats
per promocionar-lo i do-
nar-lo a conèixer als res-
tauradors i als amos de
bars i cafeteries de la ciu-
tat. En aquest sentit, l’enti-
tat ha buscat cares conegu-
des, com la del popular pe-
riodista mataroní Espartac
Peran i la de l’escriptora
Asha Miró, perquè facin
d’ambaixadors.

L’alcalde, Joan Antoni
Baron (PSC), va explicar
que la iniciativa eviden-
ciar l’esperit solidari de la
ciutat. «Prenent cafè tam-
bé es pot decidir on volem
que vagin les nostres plus-
vàlues del consum i en
aquest cas podem triar que
sigui per una causa justa.»

Comercialitzen un cafè
solidari que porta el nom de

Mataró i que conreen
dones de Chiapas

LL.M. / Mataró

Un moment de la presentació d’ahir de Cafè Mataró. / LL.M.


