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Més de 3.000m2 en decoració

Pàrquing gratuït al mateix edifici Horari ininterromput de 9 a 21 h

DECORACIÓ, ROBA DE CASA

CATIFES, PARQUETS, MATALASSOS...

PROFESSIONALS DE CONFIANÇA

Més de 3.000m2 en decoració

T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218

08304 Mataró
També a Badalona:

Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

Vía Europa, 202 - 218

Passeig de la Salut, 88

Gran assortit en gespes

artificials de fabricació nacional

i en terres de càmpingi en terres de càmpingi en terres de càmping

La millor relació qualitat preu

CIU GUANYARIA, PERÒ HAURÀ DE PACTAR
· El PSC aguanta com a segona força i ERC i Ciutadans irrompen amb força
· Enquesta preelectoral encarregada per el Tot Mataró i Capgròs a La Riera 48
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ciutat

 Una família obliga Santa Anna 
a fer classes en castellà
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Història de les eleccions municipals

Pilar Gonzàlez-Agàpito recull en 
un llibre la Riera de 1960
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superació constant
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T’agrada el cartell de 
Les Santes 2015?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Alguns s’amaguen en caricatures que els proporcionen un 
aire de benevolència, intentant que la gent oblidi així les 
pífi es comeses durant un govern que probablement aban-
donaran. Alguns posen una lleu capa de tint als colors 
massa vistos, massa signifi catius. Altres posen sofàs de 
diàleg o fan música pels carrers, barri a barri, recolzant-se 
en noms llaminers i esperançadors. N’hi ha que volen fer 
fora els vells creient-se nous, quan l’única novetat és un 
nom, una cara caduca. No falten aquells que segueixen 
amb la mateixa cançó reiterativa i fora de to, basant-se 
en l’estratègia de la crònica insistència. N’hi ha de nous 
i moderns, d’antics que volen semblar moderns, d’antics 
orgullosos de ser antics. Es fan accions de generositat i 
amabilitat desmesurada, desequilibrant els gràfi cs acos-
tumats a estancar-se en la misèria. El nivell d’hipocresia i 
enganyifa es dispara i rebenta el límit, sonen les alarmes! 
Massa somriures, massa herois, massa mentides. 

Grups pro-democràtics amb ànims regeneratius adver-
teixen: “Qui vota corruptes no és víctima, és còmplice”. 

FIRMA
OPINIÓ ESTUDIANT DE DRET

Quin partit està fent més 
bona campanya?

DIANA RAHMOUNI AUDENIS

Campanya
www.totmataro.cat
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CN MATARÓ
LA SIRENA

ALBERT ALÍS,
ARTISTA

I aquesta, sens dubte, és una de les poques certeses 
que podem extreure de l’ambient de campanya electo-
ral. Animaria a la gent a assegurar-se de qui són aquells 
a qui cediran la seva paraula, el seu futur, el ceptre de 
tots nosaltres. A no votar per costum, per comoditat, 
perquè és l’únic paper que ens ha arribat a casa o per-
què “he sentit que aquests faran això...”. 

El nombre de partits i opcions ha augmentat, sembla 
que la política s’està popularitzant una mica. Això és 
bo! Però també permet l’entrada d’abundants paràsits, 
incompetents i éssers ridículs i incoherents. Així que 
compte!, fem un esforç i analitzem una mica les claus 
de cadascú. 

Ells estan de campanya electoral, nosaltres estem 
en un moment de canvi i necessitem algú que ens guiï. 
Guanyem-nos a nosaltres mateixos fent el que realment 
creiem que hem de fer.

67,6%  Sí.

25,7%  No.

6,7%  Ns/Nc.

 EL MONUMENTAL VA TORNAR-SE A OMPLIR EN LES NOMBROSES SESSIONS DEL  EL MONUMENTAL VA TORNAR-SE A OMPLIR EN LES NOMBROSES SESSIONS DEL  EL MONUMENTAL VA TORNAR-SE A OMPLIR EN LES NOMBROSES SESSIONS DEL  EL MONUMENTAL VA TORNAR-SE A OMPLIR EN LES NOMBROSES SESSIONS DEL 
CANTÀNIA, QUE AQUEST 2015 ARRIBAVA A LA SEVA SETENA EDICIÓ. ÉS UN ÈXIT TOTAL.CANTÀNIA, QUE AQUEST 2015 ARRIBAVA A LA SEVA SETENA EDICIÓ. ÉS UN ÈXIT TOTAL.

ALUART

CASTIGAT   La seva contundent derrota 
a casa en el tercer partit, aparta les 
noies del waterpolo d’una fi nal que 
es podia exigir a l’equip de Bonca. 

APLAUDIT  El seu cartell de la Festa 
Major de Les Santes, en el que el 
Drac és protagonista, és un dels més 
unànimement aplaudits en anys. 
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Per a Lluís Boba, qui ha cedit aques-
ta fotografi a, la dècada dels setanta 
està marcada, entre altres coses, pel 
futbol. Si bé després de tornar de 
fer el Servei Militar va començar a 
jugar al Mataró B, no va trigar gaire 
a marxar a La Laru, on van formar 
un altre equip. “Fèiem partits de 
costellada que se’n diuen i sempre 
érem molts”, especifi ca. 

La fotografi a que comparteix avui, 
exemplifi ca un dels partits que Boba 

va jugar com a porter de l’equip. 

Contra el Barça
Fins i tot, una vegada van jugar 
contra el Barça. “Ens ho passàvem 
d’allò més bé i a més a més fèiem 
esport”, explica Boba, que el que 
més recorda són els esmorzars de 
després dels partits, que duraven 
hores. “Durant anys vam fer partits 
d’aquest tipus, després d’haver ju-
gat al Mataró B”, assegura. 
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EL CAOS DE SANTES
Dani Montlleó causa impacte amb un cartell en el 
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Partits de costellada
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

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

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!
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El Debat Defi nitiu, la campanya en joc

Dimarts que ve, a dos quarts de vuit, 
es decideix bona part de la sort de 
la campanya electoral municipal en 
‘El debat defi nitiu’ que organitzen 
conjuntament Capgròs i Tot Mata-
ró. El Teatre Monumental s’omplirà 
per veure com els nou alcalda-
bles amb opcions reals d’entrar a 
l’Ajuntament contraposen les seves 
visions sobre economia, cohesió so-
cial i projecte de ciutat. El periodista 
Joan Salicrú serà l’encarregat de 
moderar i conduir un acte que tin-
drà una durada d’una hora i mitja de 

rellotge. L’organització ja ha dema-
nat als candidats i als seus equips 
de campanya que siguin concrets i 
il·lustratius en les seves interven-
cions. Això és el que farà decisiu un 
debat que també es podrà seguir en 
directe per Mataró Ràdio. Dimarts, 
a quarts de vuit, comença la parti-
da decisiva. Aquella nit, quan hagi 
acabat, és probable que estigui for-
ça més clar qui governarà a Mataró.

El Debat Defi nitiu és una inicia-
tiva dels dos setmanaris gratuïts de 
la capital del Maresme que compta 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

amb el patrocini d’Europlàstics Na-
varro, International House Mataró, 
Grupo Marthe i Serveis Immobiliaris 
Urbenia. Esther Sánchez i Sánchez 
s’encarregarà de l’escenari.

Hi ha molts indecisos
L’enquesta electoral de La Riera 48, 
encarregada pels dos mitjans privats 
de la ciutat, revela que 3 de cada 
10 enquestats encara no tenen de-
cidit el sentit del seu vot. Hi ha una 
bossa de mataronins, doncs, que 
els dies de realitzar-se la mostra 

els nou alcaldables intentaran atraure el vot del 30 per cent d’indecisos dimarts al monumental

Es noticia 1675.indd   2 13/5/15   11:26
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encara dubtaven sobre quina opció 
escollir. A aquesta bossa d’indecisos 
dirigiran els nou alcaldables els seus 
missatges. En aquesta franja de la 
població, de vot volàtil, es decidirà 
qui guanyarà el pròxim 24 de maig.

Tots nou alcaldables, Quim Fer-
nàndez per CiU, David Bote pel PSC, 
José Manuel López pel PP, Mònica 
Lora, per PxC, Esteve Martínez per 
ICV-EUiA, Juli Cuéllar per la CUP, 
Francesc Teixidó d’ERC, Montse Mo-
rón de VoleMataró i Xavier Caravaca 
de Ciutadans, seuran a l’escenari del 
Monumental amb ganes d’esbossar 
les principals línies ideològiques i 
les propostes estrella dels seus pro-
grames. El debat es podrà seguir en 
directe a través de les xarxes socials 
amb l’etiqueta #debatmataro. El 
Tot Mataró i Maresme retransmetrà 
l’acte a través de @totmataro

Cal invitació
Per assegurar-se una butaca del 
Monumental, cal recollir invitació 
avui divendres a l’oficina del Tot 
Mataró –de 9h a 15h– i en cas que 
l’aforament no s’hagi superat hi 
haurà invitacions a taquilla per re-
collir mitja hora abans de l’inici del 
debat. L’expectació és màxima i nin-
gú es vol perdre ‘El debat definitiu’.

La campanya electoral acabarà el 
22 de maig a la mitjanit però a ningú 
escapa que, després de l’enquesta 
electoral publicada aquesta setmana 
per Capgròs i Tot Mataró, serà pre-
cisament el debat el gran referent 
dels últims dies abans que els ma-
taronins emetin el seu dret a vot. Qui 
vulgui guanyar el 24-M abans haurà 
de vèncer en ‘El Debat Definitiu’.  

Tot el que vols saber de ‘El Debat Definitiu’

El Debat Definitiu començarà a les 
19:30h de dimarts al Teatre Monumental 
i està previst que duri una hora i mitja.

És el segon cop que Capgròs i Tot Mataró 
es posen d’acord per organitzar conjunta-
ment el debat electoral de referència en 
unes eleccions municipals de Mataró. 

 quan i on?  

El periodista Joan Salicrú serà l’encarregat 
de conduir l’acte i moderar les interven-
cions dels nou alcaldables.

Salicrú és periodista, bon coneixedor de la 
política local i havia treballat a Capgròs. 
Actualment és articulista col·laborador 
del Tot Mataró. 

 el moderador  

L’assistència com a públic a ‘El Debat 
Definitiu’ és òbviament gratuïta però cal 
recollir invitació de forma prèvia. Avui 
divendres és el darrer dia per fer-ho a les 
oficines dels dos mitjans organitzadors.

El mateix dimarts, a les 19h, es dispensa-
ran a taquilla el sobrant d’invitacions. 

 assistents    

Per tots aquells que no puguin seguir ‘in 
situ’ El Debat Definitiu, Mataró Ràdio 
n’emetrà la senyal en directe, sumant la 
seva audiència al públic que hi haurà al 
Monumental.

També a les xarxes socials es podrà seguir 
el debat amb #debatmataro 

 com seguir-lo?  

Cada debat electoral se sap com comença 
però no quan acaba. Els 9 alcaldables 
intentaran captar l’atenció del públic i 
sumar adeptes al seu discurs.

Un cop acabat, els respectius líders 
valoraran quin ha estat el guanyador del 
debat, que esdevindrà favorit el 24-M. 

 qui guanyarà?   

El diumenge dia 24, que cau enmig del 
pont de la Fira, els mataronins escolliran 
els 27 regidors de l’Ajuntament pels 
pròxims 4 anys.

El Tot Mataró i Maresme farà cobertura 
especial oferint resultats i reaccions dels 
protagonistes. 

  el 24-m  

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

*5% descompte en tots els 
serveis, si al trucar dius que  

has vist aquest anunci

Instal·lació i reparació de 
canonades
Càmeres d’inspecció de 
tuberies

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
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CiU guanyaria les eleccions però perd 
un o dos regidors i haurà de pactar

 Les eleccions del 24M dibuixa-
ran un Ajuntament fragmentat en 
el qual CiU revalidarà, previsible-
ment, l’alcaldia, guanyant per segon 
cop unes municipals a Mataró. 
L’enquesta electoral que Capgròs i 
Tot Mataró han encarregat a La Rie-
ra 48 dibuixa un consistori on Quim 

Fernàndez reté la vara, tot i perdre 
entre un i dos regidors. El liderat-
ge convergent és, però, obvi ja que 
desfà l’empat a regidors de fa quatre 
anys amb un Partit dels Socialis-
tes de Catalunya que reté el segon 
lloc. Tot i que la irrupció amb força 
d’ERC, que torna al consistori amb 
els seus millors resultats, podria tre-
pitjar-li els talons, la candidatura de 
David Bote aguanta la pronosticada 
baixada de vots en l’àmbit català i 

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

Esquerra i Ciutadans 
irrompen amb força, mentre el 
PSC aguanta de segon 

es manté a poca distància de CiU.

ERC i Ciutadans, cop d’efecte
ERC i Ciutadans no deixen de 
ser, per esperades, les sorpreses 
de la projecció en escons que di-
buixa l’enquesta. Els republicans, 
que el 2011 van quedar fora de 
l’Ajuntament hi retornarien amb en-
tre 4 i 5 regidors i passarien a ser 
la tercera força més representada a 
l’Ajuntament. La suma per la banda 

Estem afectats per les incidències de Telefónica
Si no poden contactar amb els nostres
números de telèfons habituals 937 964 527
i 937 9647 00 poden trucar en aquest número 
provisional:

 682 993 698
Per a qualsevol, necessitat truqui'ns
o enviï'ns qualsevol consulta al
correu electrònic:

 recepcion@gasparserra.com

Disculpin les molèsties
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CLÍNICA DENTAL
GASPAR SERRA

Carrer Nou, 17 baix
Mataró
www.gasparserra.com

COMUNICAT
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La suma de CiU i ERC 
podria arribar a ser de 

12 regidors

 Fitxa tècnica

Univers Catalans de 18 anys o 
més, empadronats a Mataró i 
amb dret a vot a les eleccions 
municipals del 24 de maig.

Mostra 627 entrevistes per te-
lèfon vàlides.

Procediment Selecció aleatòria 
amb unitats de mostreig (codi 
postal) i quotes de sexe i edat

Marge d’error Per a resultats 
globals, +/- 3,9% per a un nivell 
de confi ança del 95,5%, en què 
p=q=50 i k=2.

Metodologia Entrevistes telefò-
niques.

Treball de camp Fet entre el 24 
d’abril i el 9 de maig del 2015. 

alta de les dues forquilles de CiU i 
ERC, donarien 12 regidors com a 
resultat per una possible coalició so-
biranista, una majoria notable i més 
que sufi cient per governar.

El PP no rep el vot de PxC
Darrere l’espectacular pujada de 
Ciutadans, que entraria al consis-
tori amb entre 3 
i 4 regidors hi ha 
en certa manera 
la capitalització 
de bona part del 
vot protesta que 
el 2011 va anar a 
parar a la bossa de PxC. Això supo-
saria un cop en la línia estratègica 
del Partit Popular de José Manuel 
López, que en lloc de fer un ‘sorpas-
so’ albiolista a l’alcaldia perdria un o 
dos regidors. La predicció en el cas 
de PxC, que és que podria quedar 
fora del consistori, és difícil perquè 
és el vot més ocult de totes les op-
cions polítiques que es presenten.

Anant als partits que menys seients 
obtindrien al Saló de Sessions, tant 
la ICV-EUiA d’Esteve Martínez, com 
la CUP de Juli Cuéllar, mantindrien 
presència a l’Ajuntament i es mou-
rien en una forquilla d’entre un i 
dos electes. 

Això suposaria retrocedir o quedar-
se igual en el cas dels ecosocialistes 

i revalidar o do-
blar regidors en 
el cas dels in-
dependentistes, 
que afronten les 
seves primeres 
municipals amb 

el referent clar de tenir diputats al 
Parlament.

Volem no és Podemos
En el cas de VoleMataró, l’enquesta 
demostra la difi cultat dels votants 
per associar la marca de l’Agrupació 
d’Electors a Podemos. Per aquest 
motiu no està clar que obtinguin 
representació. 

Estem afectats per les incidències de Telefónica
Si no poden contactar amb els nostres
números de telèfons habituals 937 964 527
i 937 9647 00 poden trucar en aquest número 
provisional:

 682 993 698
Per a qualsevol, necessitat truqui'ns
o enviï'ns qualsevol consulta al
correu electrònic:

 recepcion@gasparserra.com

Disculpin les molèsties
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CLÍNICA DENTAL
GASPAR SERRA

Carrer Nou, 17 baix
Mataró
www.gasparserra.com
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La intenció de vot eixampla la distància de CiU 
però el 30 per cent encara està indecís 

La intenció directa de vot refl ecteix 
l’opció escollida pels enquestats 
quan se’ls pregunta, mentre que la 
projecció de regidors a l’Ajuntament 
es fa després de “cuinar” els re-
sultats. Si es veu la resposta que 
les persones que van respondre a 
l’enquesta van donar a la pregunta, 
es reprodueix, en certa manera, el 
repartiment de forces amb la pe-
nalització del vot ocult que tenen 

partits com el PSC –que aquí es 
veu superat per ERC– o sobretot el 
PP i PxC.

Atenent a la intenció directa es 
pot deduir que la distància de CiU 
s’eixampla i sobretot que la bossa 
d’indecisos era, abans de la cam-
panya, encara molt important. Així, 
més del 30 per cent responen no 
saber, encara, a qui votar tot i mani-
festar la voluntat de fer-ho. 

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

A quin partit té previst votar a les eleccions municipals del 24 de maig?

 Fernàndez, el favorit

A la pregunta de “Qui creu que 
serà el proper Alcalde de Ma-
taró” més del 35 per cent dels 
enquestats han respost que Quim 
Fernàndez. L’Alcaldable de CiU 
és doncs el gran favorit i es per-
cep ja com a guanyador. Tant 
Teixidó com Bote obtenen un 5 
i escaig per cent de respostes 
que els donen com a alcaldes. 
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L’atur i la precarietat laboral són el gran maldecap 
dels mataronins, seguits per la immigració

L’atur i la precarietat laboral són el 
gran maldecap dels mataronins i 
mataronines. La ciutat que tot just 
el darrer mes ha baixat per primer 
cop en anys d’un 20 per cent de des-
ocupats, veu com els seus habitants, 
segons es desprèn de l’enquesta de 
La Riera 48, també tenen l’atur com 
a principal problema de la ciutat. El 
32,12 per cent dels enquestats cita 
l’atur i la precarietat com el gran mal 

de la ciutat, seguit a molta distàn-
cia de la immigració, amb un 9,79 
per cent.

La poca netedat dels carrers, la 
inseguretat ciutadana i la insatis-
facció amb la política superen el 5 
per cent de preocupacions i de la 
resta de la llista hi caben percep-
cions com l’incivisme o la manca 
de solucions pel transport de les 
persones.  

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

Quins creus que són els dos pincipals problemes que té actualment Mataró?

 El menys citat

És interessant veure quins són 
els problemes de Mataró més 
citats pels enquestats però 
també els que ho són menys. 
D’aquests últims, apareixen 
com a respostes la pressió fi scal, 
l’accés a l’habitatge, les rela-
cions entre Catalunya i Espanya 
o el sistema de fi nançament de 
l’Ajuntament. 
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Notable desconeixement general de la 
identitat dels aspirants a l’Alcaldia 

La majoria de mataronins té un gran 
desconeixement dels seus polítics, 
tant dels que porten diferents legis-
latures a les espatlles, sigui dins de 
l’Ajuntament o al capdavant de les 
seves candidatures, com dels nous. 
L’índex de coneixement s’obtenia 
depenent de si l’entrevistat era ca-
paç d’identifi car el nom o el cognom 
del candidat quan se li preguntava 
pel partit. “Em pot dir el nom o cog-
nom del candidat del partit x” era 
la pregunta, i les respostes dibui-
xen un escenari de desconeixement 

molt notable, amb només Joaquim 
Fernàndez per sobre del 20 per cent 
de coneixement.

Fins i tot l’Alcalde sortint, Joan 
Mora, es queda poc per sobre del 
50 per cent. Hi ha casos extrems 
com el de Xavier Caravaca qui, tot i 
encapçalar una llista cridada a pro-
tagonitzar un dels cops d’efecte el 
24 de maig –pronòstic d’entrada a 
l’Ajuntament amb fi ns a quatre re-
gidors– menys d’un 1 per cent dels 
enquestats coneix la identitat del 
cap de llista.

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

D’aquest índex es desprèn que tot 
i ser un autèntic nouvingut, David 
Bote, amb un any de precampanya, 
se situa molt a prop de Quim Fernàn-
dez, amb tot un mandat com a home 
fort de CiU i quasi 20 anys de regi-
dor a l’Ajuntament. Francesc Teixidó 
capitalitza el fet de ser alcaldable 
per terceres municipals seguides i 
en el cas tant de José Manuel López 
com de Mònica Lora, que no arriben 
al 10 per cent, es pot donar el cas 
que el fort és la marca del partit i no 
el rostre que l’encapçala. 
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em podria dir el nom del candidat o candidata de...?

 Mora, encara desconegut

Un dels resultats que sorpre-
nen d’aquesta pregunta, feta als 
enquestats per La Riera 48, és 
que només el 55,98 per cent en-
certen a dir el nom de l’Alcalde 
actual, Joan Mora. Això suposa 
que 4 de cada 10 ignoren la 
identitat del seu Alcalde. Tot i 
això, Mora obté més del doble de 
la popularitat del seu successor 
Joaquim Fernàndez, índex que 
reforça la teoria que si CiU ha-
gués repetit cap de cartell en la 
figura de l’actual Alcalde, capi-
talitzaria millor l’obra de govern 
feta. 
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El govern en minoria de CiU rep 
un aprovat en la seva gestió 

Un aprovat, a cavall entre el sufi cient 
i el bé, seria la nota que, segons la 
manera clàssica d’avaluar als insti-
tuts, rebria el govern municipal pels 
darrers quatre anys de gestió. A la 
pregunta formulada per La Riera 48 
de quina nota posaria al govern pel 
darrer mandat, l’executiu convergent 
encapçalat per Joan Mora té, en la 
majoria de casos, entre un 5, amb 
tres de cada 10 enquestats i un 6, 

que es queda a poca distància del 20 
per cent de les respostes.

Darrere del 5 i el 6, un 12,44 per 
cent li posarien un 7 i el suspès amb 
més suport seria un 4, insufi cient 
proper a l’aprovat, amb un 10,69 
per cent. Només un 3 per cent posa 
un 0 rodó a la gestió del primer exe-
cutiu no socialista de la recuperada 
democràcia i els partidaris del 9 i 
10 junts no arriben al 3 per cent. 

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

Com valora l’actuació del govern municipal de Mataró els últims quatre anys?

 Legislatura a examen

La gestió política d’aquest 
mandat forma part del cor-
pus de disputa entre partits. 
L’Ajuntament s’ha governat des 
d’una minoria clara de només 8 
regidors al govern, i l’oposició 
ha col·laborat puntualment en 
l’aprovació de temes claus. La 
gestió de la legislatura rep un 
notable suport popular. 
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Els mataronins veuen la ciutat igual 
o pitjor que fa un any

Mataró està, econòmicament, igual 
que fa un any. Aquest és el veredicte 
majoritari que s’extreu de la pre-
gunta formulada a l’enquesta de La 
Riera 48 per Capgròs i Tot Mataró. 
Quasi la meitat dels enquestats, un 
44,50 per cent, veuen la capital del 
Maresme en la mateixa situació que 
fa 365 dies, però el que realment és 
signifi catiu és que hi ha el doble de 
respostes considerant que està pi-

tjor que no pas els que troben que 
està millor. En aquest sentit, només 
un exigu 11,96 per cent considera 
que la ciutat i la seva economia es-
tiguin més sanes ara que el 2014, 
a hores d’ara.

Això fa decantar la balança global 
cap a aquest “està igual o pitjor”. 
Hi ha quasi un 20 per cent dels 
enquestats, però, que no es mullen 
sobre la situació econòmica.  

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

Parlant d’economia, diria que la situació de Mataró és millor, pitjor o igual que la de fa un any?

 Contra els índexs

Que la gran majoria de mataro-
nins trobi que Mataró està igual 
o pitjor, des del punt de vista 
econòmic, que fa un any, denota 
que els índexs macro-econòmics 
que parlen de recuperació, així 
com els discursos que anticipen 
el fi nal de la crisi encara no han 
arribat o no es noten a la ciutada-
nia de base de la ciutat. 

Tot C-18 enquesta 7,8.indd   3 13/5/15   18:55



ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

El Sí a la independència guanyaria en un 
referèndum amb la meitat dels vots 

L’independentisme dels mataronins 
és majoritari i es queda a poques 
dècimes d’assolir la meitat dels 
enquestats. Formulada la pregun-
ta que caracteritzaria un hipotètic 
referèndum d’independència, el 
48,48 dels enquestats responen 
amb el Sí, mentre que l’opció del No 
es queda a 12 punts percentuals de 
diferència, en un 36,68 per cent de 
les respostes.

Com sempre que es planteja 
aquesta opció, hi ha una bossa 
d’indecisos o que prefereixen no res-
pondre que en aquest cas no arriba 
al 15 per cent.

Aquest índex revela que el procés 
sobiranista, en el qual s’insereix 
de ple aquesta campanya electoral 
local, polaritza les opcions dels ma-
taronins en dues opcions amb una 
d’elles de clara guanyadora. 

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

Vol que Catalunya sigui un Estat independent?

 Tant català com espanyol

En contraposició al Sí majoritari 
a la independència, a la pre-
gunta sobre com se senten els 
mataronins el 40 per cent diuen 
que “tan espanyol com català”, 
superant el 5 punts els que se 
senten “només català”. Amb un 
16 per cent hi ha els “més català 
que espanyol” i només l’1,59 per 
cent se senten sols espanyols. 
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La major part de mataronins es declaren 
de centre  i centre-esquerra

Tres de cada 10 enquestats se si-
tuen just al mig de l’eix horitzontal 
esquerra-dreta on se situen ideolòi-
gicament els partits i les persones. 
Preguntats per on s’ubicarien en un 
eix en el que 0 és extrema esquerra 
i 10 extrema dreta, la major part, 
quasi un 60 per cent, s’ubiquen a 
la forquilla entre el 3 i el 5 pel que 
sociològicament es pot dir que Mata-
ró és una ciutat de centre-esquerra. 

Deixant de banda els que preferei-
xen no respondre la pregunta, les 
opcions moderades d’esquerra són 
manifestament superiors a la dreta 
ideològica, que entre les opcions 6, 
7 i 8 no arriben a un 15 per cent 
dels enquestats.

En aquest cas s’entén que el fe-
nomen d’ocultar la preferència pot 
esbiaixar la resposta cap a les op-
cions esquerranoses.  

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

On s’ubicaria en una escala de 0 a 10 on 0 signifi ca extrema esquerra i 10 extrema dreta?

 Cap aspecte positiu

Que els mataronins se senten en 
la seva majoria de centre-esque-
rra se sap en un moment en què 
precisament hi ha partits que vo-
luntàriament no se signifi quen en 
aquest eix i el declaren obsolet. 
Així, hi ha forces emergents que 
esquiven quan se’ls pregunta la 
identifi cació en barems com els 
que incloïa aquesta pregunta. 
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Els mataronins tenen poca autoestima i
no valoren positivament la ciutat 

El 20 per cent dels enquestats van 
respondre que no trobaven cap as-
pecte positiu a la ciutat de Mataró. 
Aquest índex podria revelar una 
manca d’orgull i autoestima per 
part dels habitants a la capital del 
Maresme, ja que estadísticament el 
“Cap” dobla la resta d’opcions més 
esmentades –la pregunta era de res-
posta lliure– com la qualitat de vida 
o la Platja amb el mar i el Passeig 

Marítim. Aquestes dues opcions es 
mouen sobre el 10 per cent dels 
enquestats.

El turisme i l’activitat econòmica, 
l’urbanisme i la bellesa de la ciutat 
són les següents opcions, mentre 
que la ubicació i la convivència tam-
bé se situen per sobre del 5 per cent. 
Les festes i fi res i especialment Les 
Santes també són l’opció escollida 
en menys del 4 per cent de casos. 

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

Si hagués de citar un aspecte positiu de Mataró, què destacaria?

 Per sota de l’1 per cent

Les respostes segurament més 
sorprenents, que no arriben a l’1 
per cent, fan referència a la Festa 
al Cel, amb un 0,78, la seguretat 
amb un 0,63 per cent i fi ns i tot 
el Ciutat de Valors amb un 0,47 
com a aspectes més rellevants 
per a la ciutat. La categoria ‘Al-
tres’ es queda al 2,5 per cent de 
les respostes recollides. 

T 93 796 18 80
WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER SANT PERE 31 - 08301 - MATARÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACI
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Anàlisi: 

“Inestabilitat, incertesa i (poca) política local”

La partida de les eleccions municipals és més oberta 
que mai. L’estabilitat partidista que ha caracteritzat 
la política catalana durant més de 25 anys (gairebé 
sempre els mateixos partits, amb poques oscil·lacions 
entre ells) ja fa uns anys que va saltar pels aires. 
Ara la dinàmica sembla traslladar-se al món local. 
L’enquesta encarregada pel Capgròs i Tot Mataró 
indica uns tempos molt semblants a altres ciutats 
metropolitanes: fragmentació del vot, diferències 
notables entre centre i perifèria i indecisió elevada. 
Tot plegat fa que la famosa “cuina” sigui un exercici 
difícil de realitzar: no és el mateix triar entre 6 partits 
que entre 9 (els que podrien arribar a entrar a La Rie-
ra 48) i és força irreal comparar aquestes municipals 
amb cap de les anteriors que hem viscut. 

Tot i això, l’enquesta mostra unes tendències de 
fons, com l’emergència d’ERC i de C’s amb una cer-
ta força al consistori, els problemes d’ICV pels dos 
fl ancs (l’esquerra i el nacional) o la difi cultat que tin-
drà VOLEMataró per fer-se un lloc si no aconsegueix 
mobilitzar l’electorat de Podem. El vot ocult de PxC 
fa que el converteixi en una incògnita, però sembla 
que pot perdre pistonada respecte de fa 4 anys. Així 
mateix, CiU sembla que aguantaria el cop i el PSC té 
un gruix alt de votants a Mataró que li poden fer de 
coixí. El sondeig també sembla indicar una certa mo-
bilització ciutadana, que pot fer créixer els registres 
de participació habituals a les municipals. 

En essència però, el resultat fi nal sembla que pot de-
pendre de dues coses: d’una banda, del comportament 
dels indecisos, en quantia més elevada que en altres 
ocasions (a Mataró i a la resta de ciutats metropolita-
nes). De l’altra, de la mobilització diferencial dels barris 
perifèrics. Mataró presenta una estructura de suports 
polaritzada: si el Centre i l’Eixample voten més que la 
resta, CiU, ERC i la CUP trauran un bon resultat. Si no 
és així i el diferencial centre-perifèria s’aprima, PSC, PP 
i C’s es posicionaran amb més força. 

Finalment, el sondeig també indica un grau de desco-
neixement elevat de la ciutadania respecte de la política 
local. En unes eleccions municipals és certament sor-
prenent no conèixer el nom de l’alcaldable al qual vas a 
votar, o fi ns i tot el de no conèixer el nom de l’alcalde que 
t’ha governat durant 4 anys. El vot en clau local sembla 
que s’hagi reduït. Aquest fenomen planteja un munt de 
preguntes que ens portarien als límits de les democràcies 
actuals. Aquests són, sens dubte, molts i amplis, però 
l’única manera de solucionar-los és amb més política. No 
amb menys. Però això pressuposa una cosa d’entrada: la 
voluntat dels partits d’explicar-se i l’interès de la ciuta-
dania d’informar-se i d’escoltar-los. 

TONI RODON
LARIERA48.CAT

POLITÒLEG

ENQUESTA 24M
NOTÍCIA

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Iceta: “Més que a càrrecs, aspirem a 
condicionar el govern de la ciutat” 

Miquel Iceta, líder del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, va ser di-
lluns a Mataró donant suport a David 
Bote. Després de visitar Cerdanyola, 
Iceta va presentar el nou alcaldable 
com una opció “millor que l’alcalde 

dels últims 4 anys”. Tot i que la seva 
prioritat és recuperar la històrica al-
caldia socialista, Iceta subratlla que 
“més enllà de tenir càrrecs, aspiren 
a condicionar el govern de la ciutat 
i a aportar una orientació política”.
L’alcaldable, David Bote, qualifi ca 
la tasca de CiU a Mataró de “retro-
cés de la dreta” i va assegurar que 
els socialistes volen “tornar a po-

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1675
DEL 15 AL 21 DE MAIG DE 2015

El Primer Secretari del PSC fa 
costat a David Bote després 
de visitar Cerdanyola 

sar l’Ajuntament al capdavant dels 
problemes reals”. El candidat va 
explicar les prioritats del seu equip 
que impliquen recuperar l’economia 
i generar llocs de treball, rescatar a 
les persones que ho estan passant 
malament amb la crisi i oferir una 
ciutat “neta” i “cuidada”. També 
va acusar CiU d’haver fet una tasca 
“poc transparent i va prometre un 
govern “obert, proper i transparent”.
David Bote va presentar diumenge 
des del Port de Mataró les pro-
postes de programa que han de 
convertir el Front Marítim en “la 
segona locomotora comercial” de 
la ciutat. Pel PSC, CiU no ha dut a 
terme “cap inversió, ni cap projec-
te de futur a la zona”. Per a Bote 
“l’activitat nàutica és un sector que 
pot crear ocupació: manteniment i 
reparacions d’embarcacions: fus-
ters, electricistes, tapissers i altres 
ofi cis” i proposa “un pla realista 
d’inversions: amb una política de 
promoció del port dins i fora de la 
ciutat i treballant conjuntament 
amb els usuaris, restauradors i co-
merciants”. 

CiU vol avançar en habitatge per un 
Mataró lliure de desnonaments 

El candidat de CiU a l’alcaldia de 
Mataró, Joaquim Fernàndez, marca 
el benestar de les persones “com 
la màxima prioritat de la seva ac-
ció de govern”. Per a Fernàndez, 
“és necessari un impuls econòmic 

que permeti millorar la qualitat del 
benestar” i, per això, basa el seu 
programa en el benestar social i 
la promoció econòmica. El conver-
gent ha apostat per facilitar l’accés 
directe als serveis socials a tota la 
població de forma “justa i adequa-
da”. L’alcaldable ha dit que seguirà 
negociant amb les entitats fi nance-
res “perquè els habitatges buits es 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Fernández assegura que 
el Benestar Social serà la 
màxima prioritat  

posin a disposició de les famílies” 
i que vol “un Mataró lliure de des-
nonaments”. També preveu afavorir 
la integració dels infants als centres 
educatius.

Precisament la intenció de CiU 
Mataró per a garantir la integració 
dels infants a totes les activitats 
que es deriven de l’escolarització, 
implica oferir els recursos materials 
complementaris no gratuïts “perquè 
els infants més vulnerables tinguin 
els llibres i el material escolar ne-
cessari”. Fernàndez subratlla que 
facilitaran les reformes bàsiques als 
domicilis de gent gran vulnerable 
“per a garantir adequades condi-
cions de vida” i que fomentaran la 
creació d’una xarxa de voluntaris 
per als avis. El cap de llista de CiU 
a la capital del Maresme explica que 
“volen potenciar l’autonomia perso-
nal”. “Promourem la contractació de 
persones amb discapacitat perquè 
puguin assolir la independència 
econòmica i facilitarem recursos a 
les persones amb discapacitat o en 
situació de dependència”, diu. 
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El PP proposa una ruta turística 
vinculada a Biada i el primer tren   

El candidat del PP a Mataró, José 
Manuel López, vol promocionar la 
ciutat a través del tren. Aprofi tant 
la xarxa de Rodalies, els populars 
proposen la creació del ‘Tren Mi-
quel Biada’, un circuit turístic per 
la ciutat que començaria ja dins 
dels combois de la R1. L’activitat 
vol emmirallar-se en el ‘Tren Cer-
vantes’ existent a Alcalà de Henares, 
una activitat reservada per als caps 
de setmana i la temporada turís-
tica, en la qual 
un grup d’actors 
ca rac te r i t z a t s 
d’època expli-
quen la història 
del personatge i 
es converteixen 
en guies turístics a la ciutat de destí. 
El projecte turístic del PP de Mata-
ró inclou també la rehabilitació del 
Vapor Gordils per fer-hi un centre 
d’interpretació del ferrocarril.

L’alcaldable popular va presentar 
el projecte davant de les vies de la 
línia de Rodalies, dilluns 11, acom-
panyat de la Ministra de Foment Ana 
Pastor i la presidenta del PP cata-
là Alícia Sànchez-Camacho. López 
assegura que la ciutat “necessita 
diversifi car la seva activitat econò-
mica” i calcula que amb el projecte 

turístic del ferrocarril es podrien 
generar entre 100 i 150 llocs de 
treball en una ciutat que, lamenta, 
té una important taxa d’atur. El PP 
vol que Miquel Biada i el fet que Ma-
taró sigui la primera ciutat de l’estat 
espanyol on va començar a funcionar 
el ferrocarril, serveixi com a reclam 
turístic. En aquest sentit, la ministra 
de Fomento, Ana Pastor, va prometre 
que el govern espanyol “donarà su-
port al projecte perquè pot potenciar 
encara més el turisme”.

Rodalies
La ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, va assegurar a Mataró que el 

govern espanyol 
“està apostant 
pels catalans i pel 
tren”, mentre que 
altres, en referèn-
cia al Govern de la 
Generalitat, “no-

més li han canviat el nom al tren”. 
La ministra entrava així en la cam-
panya de les eleccions municipals 
a Catalunya, reivindicant la inversió 
feta per l’executiu de Mariano Ra-
joy en la xarxa de Rodalies. Pastor 
treu pit pels “més de 4.000 milions 
d’euros d’inversió aquesta legislatu-
ra” i pel fi nançament del preu dels 
bitllets, alhora que assegura que “la 
Generalitat només puja al tren en 
campanya electoral perquè no pot 
fer balanç de cap obra pública de 
rellevància”. 

ELECCIONS 24M
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L’alcaldable de Ciutadans a Mataró, 
Xavier Caravaca, està esperançat 
que l’auge del partit en l’àmbit esta-
tal els ajudi a entrar a l’Ajuntament 
amb la màxima força. “Estic con-
tent, la gent està sensible i les 
enquestes ens van bé. Però si això 
no es consolida el dia de les elec-
cions, no servirà de gaire”, assegura. 

El candidat mataroní de C’s apun-
ta que a Mataró “cal oferir respostes 
interessants als problemes de la 
ciutat”. Així, cita l’alta xifra d’atur, 
la pobresa i l’exclusió social com a 
prioritats del partit. La formació va 
celebrar dilluns 11 l’acte central al 
Maresme amb totes les candidatu-
res que es presenten a la comarca, 
amb la presència de l’eurodiputat 
Juan Carlos Girauta i la diputada 
Inés Arrimadas. L’exdiputat, Jordi 
Cañas, també va seguir l’acte des 
de la primera fi la.

Prudencia en els pactes
Xavier Caravaca, és prudent a l’hora 
de parlar de pactes post-electorals: 
“Parlar podem fer-ho amb tothom, 
però amb els sobiranistes no arriba-
rem a cap acord”, conclou. El líder 
local de C’s no descarta un pacte 
amb PSC o PP tot i que reconeix que 
“en un pacte hi han d’estar d’acord 
les dues bandes”. Tot i això, reite-
ra que encara és aviat per a tractar 
aquesta estratègia. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Ciutadans espera que el 
seu auge estatal els faci 
entrar a l’Ajuntament 

L’eurodiputat Juan Carlos 
Girauta dóna suport a Xavier 
Caravaca        

Assegura que crearia fi ns a 
150 llocs de treball i també hi 
destinarien el Vapor Gordils  

La ciutat necessita 
diversifi car la seva 
activitat econòmica
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Obliguen Santa Anna a fer el 25% de 
classes en castellà a dues aules  

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN
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Homs, ha apuntat que en els casos 
puntuals que pugui haver-hi que 
afectin centres educatius concrets, 
“es donarà la resposta d’acord amb 
el Departament d’Ensenyament que 
s’escaigui d’acord amb la casuís-
tica que pugui haver”. En tot cas, 
ha remarcat que s’està més “en 
el pla de la identifi cació puntual 
i anecdòtica que en una situació 
d’ordre general”. Homs ha aprofi tat 
per denunciar “l’ofensiva contra la 
llengua catalana” que està portant 
a terme l’Estat i ha recordat que al 
darrere de la immersió hi ha una 
amplíssima majoria social i parla-
mentària compromesa a defensar un 
model que ha portat a “un nivell de 
cohesió social de referència”. 

Concentració 
El cas de la família demandant de 
Mataró ha causat una important 
polèmica i reacció ciutadana, in-
dignant bona part de la comunitat 
educativa de Santa Anna. Aquest 
passat dimecres 13, es va convo-
car una concentració de rebuig a la 
mesura a la plaça de Santa Anna, 
davant del centre. 

5 famílies d’una única escola de 
Sant Cugat i 1 de l’Escola Pia 
Santa Anna de Mataró, han dema-
nat l’escolarització en castellà. El 
Departament d’Ensenyament ha 
confi rmat que els centres hauran 
d’aplicar les mesures cautelars 
que marca el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) en la 
seva interlocutòria i, per tant, im-

partir el 25 per cent de classes en 
castellà al grup de l’alumne que ho 
ha sol·licitat. Aquests casos arriben 
després que el Tribunal Suprem con-
fi rmés, en dos casos anteriors, que 
el 25 per cent de les classes eren 
una proporció ‘’raonable’’ i deses-
timés el recurs de les famílies que 
sol·licitaven arribar al 50 per cent.

El portaveu del Govern, Francesc 

Mataró, lluitem junts?
Dilluns, 18 de maig a les 19,30h | Casal l’Aliança | c. Bonaire, 25

Esteve Martínez,
candidat a l’alcaldia 
de Mataró

Dolors Camats, 
coordinadora 
nacional d’ICV

Paul Klason, música

lluitemjuntsijuntes.cat/mataro
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El nou Parc Central acull el Dia Internacional de la 
Celiaquia   

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

amb les panxes infl ades i que pre-
sentaven diarrees sovint. Ara però, 
hi ha una gran varietat de quadres 
simptomàtics, i fi ns i tot persones 
asimptomàtiques, en els malalts de 
celiaquia i aquest fet en difi culta la 
detecció precoç i el tractament, amb 
les complicacions, per a la salut de 
les persones, que això comporta.

L’Associació Celíacs de Catalunya 
ha triat Mataró per celebrar la jor-
nada lúdica i reivindicativa amb la 
que habitualment celebren el Dia 
Internacional de la Celiaquia, que 
té lloc el 17 de maig. El recinte fi -
ral del Parc Central acollirà una fi ra 
d’empreses que produeixen i comer-
cialitzen alimentació sense gluten i 
durant tot el dia s’hi faran activitats 
per a infants i adults, com un espec-
tacle de circ, una batucada o una 
sessió musical amb Ràdio Flaixback.

A les 12.30 h està prevista la 
lectura del manifest reivindicatiu 
del Dia Internacional de la Celia-
quia, que aquest any incidirà en les 
necessitats de millorar la detecció i 
diagnosi de la celiaquia.

Una guia contra la infradiagnosi
L’Agència de Salut Pública de 

Catalunya, en col·laboració amb 
l’Associació de Celíacs i els 
col·lectius de metges implicats, ha 
elaborat una guia breu recollint el 
diagnòstic de la malaltia celíaca. 
La simptomatologia de les perso-
nes celíaques ha anat canviant al 
llarg dels anys. Així, temps enrere, 
es diagnosticaven sobretot infants, 

CONCERT AMB MIQUEL DEL ROIG
Divendres 15, 21:30, Plaça de la Muralla

ACTE CENTRAL AMB JOAN TARDÀ,
JORDI MARTÍ I FRANCESC TEIXIDÓ
Dijous 21, 20:00, Casal Aliança

Vols fer una cervesa, un aperitiu 
o sopar amb els amics, sense 
haver de pensar en el gluten? 

Pa, pastes, aperitius, amanides, 
cerveses (també artesanes),...

A El Públic ser intolerant al gluten
no és un problema. 

Som a c/d’en Xammar 6 bis Mataró
Reserves: info@elpublic.cat /elpublic @elpublic @el_public 
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Per això, i per estendre els conei-
xements més nous en la malaltia 
i sensibilitzar la població, i so-
bretot els professionals sanitaris, 
de l’atenció primària, s’ha editat 
aquesta breu guia per repartir als 
360 centres d’atenció primària 
amb informació sobre la malaltia. 
Així, per exemple, metges i infer-
meres hi podran trobar la definició 
de la malaltia, els grups de risc, el 
cribratge que cal fer, els criteris de 
derivació i el diagnòstic de confir-
mació, així com el seguiment que 
s’ha de fer del pacient. L’elaboració 
de la guia es completarà amb 
l’organització de seminaris especia-
litzats amb el mateix objectiu.

Evitar el “Via Crucis”
D’aquesta manera, es vol millorar 
la formació dels professionals sani-
taris i corregir l’infradiagnòstic que 
pateixen els malalts de celiaquia. Es 
calcula que 1 de cada 100 persones 
pateix aquesta malaltia, cosa que 
a Catalunya representaria 75.000 
persones i es calcula també que 9 
de cada 10 persones no ho saben. 
Per superar aquest problema, el 
Parlament va aprovar una resolució 

el novembre passat, que instava al 
Govern a adoptar mesures per a mi-
llorar la qualitat de vida dels celíacs, 
i per això, Salut Pública ha treballat 
en aquesta direcció.

Segons el secretari de Salut Pú-
blica, Anton Mateu, actualment es 
presenta una ‘’miscel·lània’’ de qua-
dres que fan difícil el diagnòstic de 
la celiaquia i provoca que molta gent 
pugui estar molts anys per esbrinar 
la causa del seu malestar, ja sigui 

a través de cansament, diarrees o 
estrenyiments. Olga Cuesta, pre-
sidenta de l’Associació de Celíacs 
de Catalunya, assegura que molts 
malalts pateixen un autèntic ‘’via 
crucis’’ fins que se’ls diagnostica 
correctament la malaltia.

Alerta amb les modes
La cap de la Unitat de Celiaquia de 
l’Hospital Sant Joan de Reus, Gem-
ma Castillejo, recalca la importància 
de la sensibilització i ha alertat de 
la moda de les dietes sense gluten 
que perjudiquen els afectats per 
celiaquia. Creu que no hi ha cap 
motiu per treure el gluten d’una 
dieta si no hi ha un diagnòstic ferm. 
Actualment, aquest diagnòstic es fa 
amb una anàlisi de sang i, en funció 
dels resultats es deriva a una biòp-
sia que ha de confirmar la malaltia. 
Castillejo ha advertit que, deixar de 
prendre gluten pot suposar un fals 
negatiu a les proves si es fa abans 
del diagnòstic. 

CONCERT AMB MIQUEL DEL ROIG
Divendres 15, 21:30, Plaça de la Muralla

ACTE CENTRAL AMB JOAN TARDÀ,
JORDI MARTÍ I FRANCESC TEIXIDÓ
Dijous 21, 20:00, Casal Aliança

Vols fer una cervesa, un aperitiu 
o sopar amb els amics, sense 
haver de pensar en el gluten? 

Pa, pastes, aperitius, amanides, 
cerveses (també artesanes),...

A El Públic ser intolerant al gluten
no és un problema. 

Som a c/d’en Xammar 6 bis Mataró
Reserves: info@elpublic.cat /elpublic @elpublic @el_public 
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Dates: 
Del 10 al 17 de maig

Hora: 
Diversos horaris

Lloc: 
Parc Forestal 
(Mataró)

ROMERIA ROCIERA, 
EL CLÀSSIC PER EXCEL·LÈNCIA

Amb l’adveniment del bon temps, toca 
enfi lar camí amunt, arribar al Parc Forestal i 
deixar-se endur per la música de sevillanes, 
el ‘duende’ de compartir taula, el fi no i el 
rebujito i el bon menjar. Arriba la gran cita 
andalusista per antonmàsia, la petita Feria 
de Abril local, la Romeria Rociera amb la 
verge d’esquer i una munió ingent de de-
vots amb ganes de compartir estones de 
sustent. A partir d’avui, els romeros comen-
çaran l’acampada al mateix Parc Forestal. 
Un assentament que serà vigent tot el cap 
de setmana per seguir de ben a prop tots els 
actes. Uns actes que compten, com cada 
any, amb el ‘Festival de Cante y Baile’ el 
dissabte al vespre i el diumenge a la tarda.

El mateix diumenge, però al matí, hi hau-
rà la sortida en Romería, l’ofrena fl oral a la 
Virgen del Rocío i la també l’habitual missa, 
on mai hi falta la interpretació sentida de 
la Salve més coneguda i mediàtica. Seran, 
en defi nitiva, les activitats de sempre en un 
espai mític i emblemàtic de la Romería Ro-
ciera, plenament consolidat i en el que ara 
podran conviure amb el nou parc del Bosc 
Vertical. És la Romeria, la gran festa dels 
andalusos de naixement o d’ascendència i, 
amb ells, de bona part de Mataró. Perquè ja 
ho diu la cançó que, a manca del de debò, 
“al Rocío yo quiero volver con un olé”.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Escola Municipal de Música 
de Mataró
Els alumnes dels combos de l’EMMM 
presentaran el seu treball discogràfi c 
enregistrat amb la col·laboració de la 
Casa de la Música de Mataró.
Divendres 15 maig l 17:30h l Plaça de 
l’Ajuntament (Mataró)

‘La Petita Simfonia’
Concert-espectacle pedagògic a càrrec 
de l’Orquestra de Cambra Terrassa 
48. Dins del XIII Cicle de Concerts 
Simfònics.
Divendres 15 maig l 21h l Foment Ma-
taroní (c/ Nou, 11) l Preu: 17€. Socis i 
jubilats: 15€.

Aerial Blacked + Bellako
Concert de heavy metal a càrrec dels 
barcelonins Aerial Blacked i els mata-
ronins Bellako.  
Divendres 15 maig l 23h l Sala gran 
del Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 4€. Taquilla: 7€.

‘Retorn al futur’
Concert espectacle a càrrec d’alumnes 
i professors de les agrupacions instru-
mentals i vocals de l’Aula de Música 
Masafrets. 
Dissabte 16 maig l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró)

‘Homenatge als 80’
Concert tribut a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Antonio Machado.  
Dissabte 16 maig l 17h l Sala Clap (C. 
Serra i Moret, 6. Mataró) l Preu: 6€. 

‘Percussió corporal’
Taller musical a càrrec de Santi 
Serratosa i Mariona Castells, i gran co-
reografi a popular fi nal. 10è aniversari 
de La Casa de la Música de Mataró.
Dissabte 16 maig l 19:30h Plaça de 
l’Ajuntament (Mataró)

Joan Garrobé Trio & Manel 
Camp
Concert de jazz personal, líric i rítmic. 
Dissabte 16 maig l 21h l La Sala d’Ar-
gentona (Plaça Nova, 14) l Anticipada: 
7,50€. Taquilla: 10€.

‘Escapada’
Els maresmencs fusionen música elec-
trònica amb reggae, reggaeton, rock...  
Dissabte 16 maig l 0:00h l Sala Clap 
(C. Serra i Moret, 6. Mataró) l Anticipa-
da: 3€. Taquilla: 5€.

www.totmataro.cat/agenda   Espai patrocinat per
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Agrupació Musical del 
Maresme
Concert amb una trentena de músics 
d’escoles de música del Maresme.
Diumenge 17 maig l 12h Teatre Monu-
mental (La Riera, 169. Mataró)

Moana Quartet
Jove formació de corda: Laura Madrià 
(violí), Sarah Claman (violí), Anna Ri-
bera (viola) i Clara Manjón (violoncel).
Diumenge 17 maig l 12h l Les Esman-
dies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

Audició Escola de Música
Concert dels alumnes de l’Escola 
Escola de Música Imma Planas.
Diumenge 17 maig l 17:30h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 

D’Callaos, 10è aniversari
Divendres 22 maig l 23h l Sala gran 
del Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 9€. Taquilla: 12€.

TEATRE I DANSA

‘Acabarà el discurs, doctor?’
Grup de teatre La Palmera. Comèdia de 
Ray Cooney. Direcció: Albert Cocera.
Dissabte 16 maig l 18h l Casal Nova 
Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) l 
Preu: 3€.

Vetllada de música, poesia i 
dansa
A càrrec dels alumnes a l’Escola Pia 
Santa Anna de Mataró, i vinculat a 
l’exposició ‘Certamen de les Arts’.
Dissabte 16 maig l 19h l Ateneu de la 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró)

Cinera, 6a mostra de cinema 
documental
Tres curtmetratges i tres documentals.
Diumenge 17 maig l 18h l Teatre Prin-
cipal d’Arenys de Mar (C. de l’Església, 
45-47). Preu: 5€.

INFANTIL

El conte de la rotllana
‘Els colors bojos d’en Camaleó’, de Ni-
cola Grant, il·lustrat per Michael Terry.
Divendres 15 maig l 17:30h l Bibliote-
ca Popular Fundació Iluro (Mataró)

Club dels Setciències: “L’art”
De 8 a 12 anys.
Divendres 15 maig l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte en anglès
Narració del conte “Gina’s Birthday”. 
Amb la col·laboració de Get It English.
Dissabte 16 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

‘Tempus Fugit’
Activitat familiar.
Diumenge 17 maig l 12h l Nau Gaudí 
(C. Cooperativa, 47. Mataró)

Espai patrocinat per

DANSA A LES ESCOLES 

Espectacle de dansa contemporània 
en el que hi participen professors 
d’educació física i alumnes de 1r, 3r i 4t 
d’ESO dels instituts Puig i Cadafalch, 
Alexandre Satorras i Thos i Codina. 
Coreografi es de Toni Mira.

‘Tots dansen’

Concert de gralla, tarota i xirimies en 
general, amb el músic Jordi Comas. 
Cada dissabte al migdia durant el 
mes de maig, concerts-vermut a l’aire 
lliure, coordinats amb l’EMMM (Escola 
Municipal de Música de Mataró).

CONCERT-VERMUT

‘Jordi Comas’

Dissabte 16 de maig l 12:30h l 
Terrassa de la Taverna Atzucac 
(Pl. de l’Ajuntament. Mataró).

Divendres 15 maig l 20h Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Entrada lliure amb invitació
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Hora del conte especial
“Titelles la Zooband”, espectacle de 
titelles a càrrec de 3/4 de 15.
Dimarts 19 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Tallers a la bibio: “Rangolis, 
art popular de l’Índia”
A càrrec de la Fundació Vicenç Ferrer. 
A partir de 7 anys. 
Dimarts 19 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró).       

L’hora del conte especial
“La màgica volta al món”, espectacle de 
màgia teatral de la Cia. Sim Salabim.
Dimecres 20 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).

English Time - Art & Fun
Narració del conte en anglès “...Baby 
Einstein, the ABCs of Art”.
Dimecres 13 maig l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Pujol 19-25. Mataró).

Dijous a la biblio
Narració del conte “Tots sou els meus 
preferits”, de Sam McBratney, il·lustrat 
per Anita Jeram.
Dijous 21 maig l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Buc de contes
Narració conte “La historia de por qué 
los perros tienen el hocico húmedos”. 
Dijous 21 maig l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

L’hora del conte a Vilassar
“Contes dibuixats”. Narració A càrrec 
de Subi i Anna.
Dijous 21 maig l 17:30h l Biblioteca 
Ernest Lluch i Martín (C. Santa Eulàlia, 
66-80. Vilassar de Mar).

XERRADES I LLIBRES  

On bouquine!
Tertúlia literària en francès. Al voltant 
de la novel·la “Par une nuit où la lune 
ne s’est pas levée”, de Dai Sijie. Acti-
vitat conduïda per Marta Farrés.
Divendres 15 maig l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

‘Contes per menjar-se’ls’
Presentació del llibre d’Anna Masip, a 
càrrec de Sílvia Cantos i l’autora.
Dilluns 18 maig l 19h l Biblioteca Er-
nest Lluch i Martín (C. Santa Eulàlia, 
66-80. Vilassar de Mar)

‘Dalí jove / Dalí triomfador’
Xerrada a càrrec de Mariona Millà, 
pintora. Cicle de conferències Tardes 
Culturals al Col·legi d’Aparelladors. 
Dimarts 19 maig l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

‘El meu fi ll/a té problemes 
psicològics o difi cultats 
d’aprenentatge’
Pautes d’actuació pels pares. Xerrada a 
càrrec de l’equip d’atenció psicològica.
Dimarts 19 maig l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

Parlem de sardanes
“Experiències d’una tenora”, a càrrec 
de Jordi Molina (músic i compositor).
Dimarts 19 maig l 19h l Les Esmandi-
es (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
MÚSICA: “Beethoven, la força de la lli-
bertat”, conferència a càrrec de Xavier 
Chavarria (crític musical).
Dimecres 20 maig l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 3r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

RUTES I VISITES  

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Ruta guiada per la Mataró romana, 
recorrent els carrers de la ciutat.
Dissabte 16 maig l 18h l Punt de 
trobada: Ajuntament de Mataró

‘Un passeig per la fàbrica’
Visita teatralitzada, per conèixer Can 
Marfà d’una manera lúdica i diferent. 
Dia Internacional dels Museus.
Dissabte 16 maig l 20h i 21h l Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró). Entrada lliure

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Diumenge 17 maig l 10:30h l Casa 
Coll i Regàs (C. Argentona, 55. Mataró)

Un tast d’art a Ca l’Arenas
Visita guiada per conèixer l’arquitec-
tura de la Casa Arenas, la fi gura de 
l’artista i la rellevància de la col·lecció 
d’art que s’hi conserva i exhibeix. Dia 
Internacional dels Museus. 
Diumenge 17 maig l 11h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer l’època i els 
principals arquitectes del moment, en 
especial Josep Puig i Cadafalch.
Diumenge 17 maig l 11h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

Vil·la romana de Torre 
Llauder
Visita teatralitzada per descobrir i 
conèixer les restes de la vil·la romana. 
Dia Internacional dels Museus.
Diumenge 17 maig l 12h l Clos Arque-
ològic de Torre Llauder (Mataró)
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Amb motiu del Dia Internacional de la 
Diversitat Cultural, gimcana oberta a 
nens i nenes de 4 a 14 anys. Té com 
a element central el joc, que és comú 
a totes les cultures i és un element 
facilitador de les relacions socials.

ACTIVITAT FAMILIAR

Gimcana de jocs d’arreu 
del món

Dissabte 16 maig l De 16:30 a 
18:30h l Pati del Cafè Nou (Mataró)

VISITES GUIADES

Els museus de Mataró, Argentona, Sant 
Andreu de Llavaneres, entre d’altres po-
blacions, s’afegeixen a una programació 
especial: portes obertes, visites guiades 
i teatralitzades, activitats familiars, etc. 
(podeu consultar algunes d’aquestes 
activitats en aquesta mateixa secció).

Dia Internacional dels 
Museus

Del 16 al 18 de maig l Maresme
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Visita al Museu de Mataró
Visita guiada al museu i exposicions. 
Dia Internacional dels Museus.
Dilluns 18 maig l 19h l Can Serra - 
Museu de Mataró (El Carreró, 17)

El llegat del gènere de punt 
a Mataró
Classe magistral i visita a l’exposició, 
amb Montserrat Llonch Casanovas. Dia 
Internacional dels Museus. 
Dilluns 18 maig l 19h l Can Marfà 
(Passatge de Can Marfà, 1, Mataró).

FESTES I FIRES

Festes barri de Via Europa 
Divendres 15: Crida a la festa 
(21,15h) i correfoc (22:15h). Dis-
sabte 16: activitats infantils (matí i 
tarda), cercavila (17h), Sopar popular 
(21:30h), Monòleg (22h) i Música amb 
Original Lapsus (23h). Diumenge 17: 
Cercavila de gegants (11h), Música tra-
dicional (13h), Paella (14h), infl ables 
i tallers infantils (18h), Actuació circ 
(19:30h) i fi nal de festa (20:30h). 
Del 15 al 17 de maig l C. Alemanya i 
C. Esteve Albert (Mataró)

Festa Major de Cerdanyola
Divendres 15: Karaoke (20h), Concert 
Sala2 (21:30h) i Disco mòbil (23h). 
Dissabte 16: Nit de foc i diables 
(21:30h). Gran ball de festa major 
(22:30h). Diumenge 17: Mostra 
multicultural i gastronòmica (De 10 a 
16h al Parc de Cerdanyola). Comparsa 
Chirigotas i Gaditanas (21 i 22h). 
Barri de Cerdanyola (Mataró)

Fira de Dibuix i Pintura
Fira-Mercat d’art, organitzada per 
l’Unió de Botiguers de Mataró.
Dissabte 16 maig l De 10 a 21h l La 
Riera (Mataró) 

SARDANES

Ballada de sardanes
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Granollers.
Dissabte 16 maig l 19:15h l Pati del 
Cafè Nou (Mataró)

guia culturalguia cultural
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exposicionsexposicions

‘Resistents i deportades’ 
70è aniversari alliberament dels camps 
nazis (1945-2015). 
Foment Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró) 
l Del 18 de maig a l’1 de juny. 

‘A dalt i a baix’ 
Les cases de cós i els hipogeus de 
Mataró.
Can Palauet (C. d’en Palau, 32. Mata-
ró). I Fins al 27 de maig.  

‘Il·lusions’
Recull de fotografi es del Grup foto 
Havana de l’Associació de Veïns de 
l’Havana i Rodalies.
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat Cua-
drada, 1. Mataró) l Fins al 22 de maig.

Birmània, un país de 
relleus!
Exposició de Constantí Linares. 
Les Esmandies Casal de Barri (Ronda 
O’Donnell, 94. Mataró) l Fins al 12 
de juny. 

‘Laia l’Arquera’
Treballs artístics d’alumnes de l’Insti-
tut Laia l’Arquera.
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occità-
nia, s/n. Mataró). l Fins al 27 de maig.

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró 
(C. Argentona, 64. Mataró). 
Art a Mataró 1959-1983. Anys de 
resistència i ruptura. 
Fins al 27 de setembre.
‘Pur eclèctic: 1968-1976. L’esclat’.
Sala 1 l Fins al 7 de juny.
‘Sant Pere Més Alt’, a cura d’Els 
dimarts del Llimoner.
Sala 2 l Fins al 7 de juny.
‘Per Matar-ho’.
La Galeria l Fins al 7 de juny.

Enric Rubió
El paisatge en majúscules. Escola 
d’Olot.
Estudi Aurum Interiorisme (C. Montser-
rat 33. Mataró). Fins al 5 de juny.

‘Tempus Fugit’ 
Exposició de 24 artistes mataronins de 
diferents disciplines. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. Ma-
taró) l Fins al 31 maig. Visita guiada: 
dissabte 16 de maig a les 20h. 

‘Des del marge’
Exposició de Miquel Wert.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins l’11 de juny.

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Certamen de les Arts: de L’Escola Pia 
Santa Anna De Mataró.
Fins al 24 de maig.
‘La fi gura i el retrat en el fons d’art de 
la Fundació Iluro’. 
Fins al 17 de maig. 

‘Ciència viscuda’
Mostra d’objectes didàctics utilitzats 
per a l’ensenyament de la ciència.
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Fins al 21 de juny. 

‘Les Nostres Puntes’
Col·lecció de puntes dels Amics de 
Concepció Moré. 
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins el 31 de maig.

www.totmataro.cat/exposicions
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Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) 
l Inauguració: divendres 15 a les 
19:30h. Fins al 13 de juny. 

EXPOSICIÓ - INAUGURACIÓ

‘Mi dualidad’

Obra gràfi ca recent de Cecília Morales, 
artista resident a Sant Andreu de 
Llavaneres. Mostra de gravats i collages 
de petit i mitjà format. Organitza: Associ-
ació Sant Lluc per l’Art.
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ACTIVITATS

Sortida als fortins de 
Mataró
Agafarem el tren fi ns a St. Andreu de 
Llavaneres per veure els fortins de 
Llavaneres i caminada fi ns als fortins 
de Mataró. Cicle “Mataró anys 30. 
Recuperem la nostra història”. 
Dimecres 20 maig l 9:30h l Punt de 
trobada: Estació de Mataró l Gratuït. 
Per més informació: 93 758 26 26.

CASALS

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions. Dimarts 9 de juny (Sor-
tida a les 8h): Excursió al mercat de 
Vic. Esmorzar i dinar a la Gleva. preu 
39€. - Diumenge 21 de juny (sortida 
a les 14,30h): Excursió de 5 dies a 
L’Ametlla de Mar. Amb revetlla de Sant 
Joan, hotel 4* i Spa inclòs, excursions 
diàries amb autocar, tot inclòs al preu 
de 255€. • Ball cada dimecres a les 
16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back. 
Grup de Teatre Gatassa.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de cada 
mes, a les 20,30h. • Activitats:Tai-Txi 
(Dilluns i dimecres matí). Mandales 
(Dimarts). Patchwork (dilluns i dime-
cres), Labors i manualitats (Dimecres). 
Mitja, ganxet i puntes de coixí (dilluns 
tarda). Exercicis de relaxació (Dimarts 
i divendres). Petanca (Dilluns, dimarts, 
dimecres i divendres). Bingo (Dijous 
tarda). Ping-pong (Dimarts i divendres 
matí). Informàtica (dilluns, dimarts i 
divendres). Play Back (dijous matí).

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Maig: • Dia 17, festa nacional de la 
llana i casament a Pagès-Ripoll. • Dia 
28, compres a Andorra.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. c/ Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, escacs 
i billar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, Ma-
nualitats, Sudokus, Escacs, Coral.

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

Associació de gent gran 
Pla d’en Boet. c/Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró. Telf.: 
93.702.29.16.
• Ball: diumenges de 17h a 20h. Mú-
sica en viu. • Bingo: divendres de 17 
a 18h. • Cursos. Sevillanes: dill 17,30 
a 19,30h. Manualitats: dill 15,30 a 
17,30h. Tai Txi: dill i dij 17,30 a 19h. 
Patchwork: dimt 16 a 18h. Ball de 
saló: dimt 17,30 a 19h. Informatica: 
dij 10 a 11,30h. Català: dij 15,30-
17,30h. Sardanes: dij 19 a 20h. Ball 
de línia: div 18 a 19h.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
fax: 93 755 41 06
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.741.62.62
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

  OBERTES DE 9 A 13,30H i 
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30

 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

24H    OBERTES DIA I NIT

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 
R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91
M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58
Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS  
Blay Parera, 35  93.796.17.21
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

Psiquiatría general

Psiquiatría y psicología del niño
y del adolescente

Orientación/terapia familiar

Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fila ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 3    4 6 8 1 9 

 8  6  1 9 3  2 

  9 1 3 8   6  

     5 7 4 2  

    4  3   5 

 5   9      

  6      5  

   7   4 6  1 

  3  6 7  2  8 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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Pla estratègic i la tercera biblioteca, 
prioritats culturals d’ICV-EUiA  

Cultura torna a ser al punt de mira 
d’ICV-EUiA. El partit va presentar 
divendres 8, amb la visita de Dolors 
Camats, el seu programa cultu-
ral que té en Carles Spa –número 
3 de la candidatura– de referent 
i un objectiu clar, verbalitzat per 
l’alcaldable Esteve Martínez: “la 
cultura ha de ser un element pa-
trimonial i de creixement, una eina 
de cohesió a l’abast de tothom”. La 
proposta estrella dels ecosocialistes 
implica elaborar un pla estratègic de 
cultura “per acabar amb la impro-
visació cultural” i en contraposició 
amb el Llibre Blanc “molt poc par-
ticipat” que CiU ha tirat endavant 
aquest mandat. Segons Spa: “Cal 
fer una planifi cació amb horitzons 
i creure amb la participació per 
“definir una estratègia cultural 
per Mataró, que no funcioni a cop 
d’oportunitats”.

El partit s’ha compromès a plani-
fi car la tercera biblioteca pública de 
la ciutat, reordenar tots els equipa-
ments culturals de Mataró i fer de 
Can Marfà una gran seu museística. 
També volen integrar tots els cen-
tres cívics en l’activitat cultural de 
manera que “es converteixin en una 
porta d’entrada”.

Per Spa “la cultura és un eix fo-
namental pel model de ciutat que 
volem, des de la cultura podem do-
nar solució a molts temes”. Per això, 

el partit aposta per a garantir l’accés 
universal de la cultura, treballar per 
a potenciar la creativitat, vetllar per 
la participació i relacionar les ini-
ciatives del sector públic i les del 
privat. “Mataró té una musculatura 
cultural però les entitats estan des-
lligades entre elles. L’Ajuntament 
ha de fer el paper de relligar-les”. 
Esteve Martínez subratlla que els 
principals projectes culturals del da-
rrer mandat han estat l’obertura de 
la biblioteca pública Antoni Comas 
i del Museu del Gènere de Punt de 
Can Marfà i que els dos projectes 
“van ser projectats pels anteriors 
governs d’esquerres de Mataró”. 

Pel que fa a Can Marfà, Martí-
nez considera que “no mostra la 
potencialitat que podria tenir”. El 
candidat a l’alcaldia va celebrar 
l’existència de la iniciativa sorgida 
del teixit social, Can Fugarolas, un 
“projecte estratègic al qual cal donar 
tot el suport necessari”.

“Element d’igualtat”
L a  c o o r d i n a d o r a  n a c i o n a l 
d’Iniciativa, Dolors Camats, va as-
segurar que la cultura ha de ser un 
element d’igualtat d’oportunitats i 
de dinamització de l’economia i el 
teixit cultural del país. “La cultura 
no pot ser concebuda com un luxe, 
sinó que ha de ser un dret”, va recri-
minar Camats. La líder d’ICV culpa 
“la dreta” d’aprofi tar la crisi per a 
desmantellar el sector cultural. “No 
existeixen inversions al país”, va 
constatar. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA CUGAT COMAS

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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El transport públic de la ciutat se 
situa com la gran prioritat en mo-
bilitat per a ERC. Francesc Teixidó 
assegura que “hem estudiat el cas 
de Mataró Bus i podem plantejar 
una sèrie d’accions per racionalit-
zar el seu servei i millorar-lo”. En 
aquest sentit els republicans advo-
quen per una nova línia transversal 
d’est a oest de la ciutat, la millora 
de freqüències i viatges i ampliar 
l’horari nocturn en coordinació amb 
el de Rodalies. Per fomentar l’ús de 
Mataró Bus, els republicans crearien 
una T-10 mataronina per 7,40 eu-
ros, reubicarien serveis del cap de 
setmana els dies de major demanda 
o optarien per serveis especials a la 
platja en temporada d’estiu i a les 
zones d’oci nocturn els divendres i 
dissabtes. “Hem fet números i amb 
un major ús podríem reduir el dèfi -
cit del servei i podríem adquirir un o 
dos vehicles nous” assegura Teixidó.

L’aparcament és una altra preocu-
pació latent i Esquerra proposa la 
utilització de vies com la Ronda Al-
fons XII o el Camí de la Geganta per 
a llocs nocturns d’estacionament. 
“Són vies amb doble carril per di-
recció on de nit s’agafen velocitats 
excessives, destinant-ho a aparca-
ment en un horari especial per a 
treballadors solucionem la falta de 
llocs a la zona de l’Eixample i re-
duïm la seva perillositat”. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA CUGAT C.

ERC proposa una T-10 
de Mataró Bus per 
només 7,40 euros 

Deixarien aparcar en horari 
nocturn en els vials de doble 
carril per direcció       

El partit vol convertir els 
centres cívics en pols 
culturals 

Tot ciutat ICV.indd   1 13/5/15   11:35



REENFOCAMENT

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

POTS CONSULTAR-NOS EN:

SKYPE: DOCTOR. EMILIO. JUAREZ
FACEBOOK: INSTITUT OFTALMOLOGIO TRESTORRES
TWITTER: @IOTT

BARCELONA
(SEU CENTRAL I QUIRÒFANS)
VIA AUGUSTA, 281
08017 BARCELONA
T. 93 200 98 79

SANT CUGAT
AV. DE LES CORTS CATALANES, 8
080173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
T. 93 594 01 38

GRANOLLERS
TORRES I BAGES, 80
08400 GRANLOLLERS
T. 93 840 67 42

HOSPITALET
ENRIC PRAT DE LA RIBA, 243
08901 HOSPITALET DEL LLOBREGAT
T. 93 260 06 75

MATARÓ
CAMÍ DE LA GEGANTA, 101
08302 MATARÓ
T. 93 741 61 20

http://www.iott.net

T. 900 842 848
(TELÈFON GRATUÏT)

EL LÀSER AMARIS I
LES LIO SÓN LA MILLOR
TECNOLOGIA PER
CORREGIR LA VISTA
CANSADA

"La confiança en les lents
intraoculars  per corregir la

presbícia  és absoluta. A IOTT procurem 
sempre oferir als nostres usuaris 

els millors tractaments oculars 
gràcies a una contínua innovació 

tecnològica. Amb les LIO hem aconseguit 
tornar una vista sana i ben 

enfocada a persones amb vista cansada 
minimitzant les molèsties i en un 

temps rècord. "

EN UNES POQUES HORES LES LENTS INTRAOCULARS 
LIO PERMETEN CORREGIR LA PRESBÍCIA O VISTA 
CANSADA, RETORNANT A L'ULL LA CAPACITAT DE 
TENIR UNA EXCEL·LENT VISIÓ LLUNYANA, INTERMÈ-
DIA I PROPERA.

Les lents LIO s'implanten a l'ull amb una simple cirurgia en la qual es 
reemplaça el cristal·lí de l'ull, responsable d'enfocar correctament allò que 
ens envolta. Després d'aquest procés, les persones poden prescindir de les 
ulleres i fer vida normal en dos o tres dies. La presbícia pot ser també corregida 
amb el làser Amaris.

A partir dels 40 anys, el cristal·lí va perdent elasticitat i capacitat per acomodar 
la visió a l'entorn. Veure amb nitidesa resulta més costós, fins al punt de 
requerir ulleres que seran multifocals en cas que la persona amb presbícia 
tingui també astigmatisme o miopia. Corregir la presbícia i dir adéu a les 
ulleres és actualment possible gràcies als materials de les LIO i la tecnologia qui-
rúrgica de l’IOTT.

Per què lents intraoculars? Juntament amb la tècnica del làser Amaris i el 
programari PresbyMax, aquest tipus de lents estan considerades per l'equip 
mèdic de l'Institut Oftalmològic Tres Torres ( IOTT) com el mètode més fiable 
per suplir les funcions del cristal·lí "cansat" pel pas dels anys. Les LIO multifocals 
són especialment adequades per a persones que tenen presbícia i astigmatisme 

o miopia, ja que el seu ús permet 
corregir ambdues patologies 
en una única intervenció quirúr-
gica. Això permet que el pacient 
no necessiti recórrer més a 
ulleres o lents correctores.

El doctor Emilio Juàrez, direc-
tor mèdic de l’IOTT, explica 
com és el procés d'implantació 
de les lents  intraoculars.Aquest 

consisteix a aspirar el cristal·lí de l'ull i substituir-ho per una lent multifocal. 
“Les lents intraoculars multifocals, s'implanten en l'ull mitjançant una 
intervenció quirúrgica molt senzilla, ràpida i amb resultats immediats” 
assegura. Les molèsties per a l'usuari són mínimes: amb prou feines dos dies 
i ja pot fer una vida completament normal”.

1P IOTT (4) 1665.pdf   1   4/3/15   10:20
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 DONEN LA CAMPANADA
El CN Mataró Quadis (8è) elimina el 

CN Terrassa (1r) i avança a semifi nals

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· migranya · ciàtica · lesions esportives...
Pateixes:

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162
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Núria Martínez
La base mataronina es va pro-
clamar campiona de la lliga 
turca de bàsquet femenina amb 
el Galatasaray.

Fase Ascens
L’Auto Net&Oil Boet juga 
aquest diumenge a casa el 1r  
partit de la Fases d’Ascens a 
EBA davant el Castellbisbal.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

Són la bestiola espantada en un racó 
de la gàbia de les feres. El noi tímid 
del primer dia de classe. L’humil que 
s’atabala davant els galtaplens pode-
rosos. Són tot això i s’han guanyat un 
dissabte pel record. Són els nois del 
primer equip del Club Hoquei Mataró 
que aquest dissabte tanquen la Lliga 
amb opcions de mantenir-se, caram-
bola inclosa, començant per haver de 
batre’s amb el ja campió, l’equip més 
empolainat de l’OK Lliga, un Bar-
ça sempre preponderant. Tot i que fa 
un mes molts –m’incloc en l’error– 
donàvem l’oportunitat per perduda i 
ens havíem deixat endur per la desídia, 
per sort l’esport encara obre escletxes 
i ens regala una oportunitat única. 
Amic com sóc de bona part d’aquesta 
colla del Front Mataroní –malalts de la 
causa, molts per infecció sobtada– ben 
aviat les xarxes socials m’explicaven 
que hi pot haver vida i que tocarà 
plantar cara al molí de vent amb tota 
la moral del món. Com que de par-

tits com aquests se’n viuen pocs, jo 
m’afegeixo a la convidada. Segur que 
valdrà la pena i que el Jaume Parera pot 
ser una caldera en la línia de l’onada de 
temperatura d’aquesta setmana. Valdrà 
la pena fer-la bullir. Parlant de bullir 
l’aigua, els qui ben bé que han trasto-
cat el punt d’ebullició previst són els 
homenots del Quadis. Altra vegada van 
ser les xarxes socials les encarregades 
de fer-me saber que tornaven del Vallès 
amb les semifi nals a la butxaca, un re-
gistre històric que ara voldran replicar. 
Que precisament sigui en un dels anys 
més irregulars no treu ni un gram de 
pes d’oportunitat a unes semifi nals com 
les que es podran veure. Que la Piscina 
de baix a mar i el pavelló d’allà a tres 
quarts de pujada siguin dignes com-
petidors per a una setmana regalada 
a l’esport mataroní. I quan s’omplin 
les graderies de neòfi ts, no els mirem 
amb desconfi ança, abracem-los perquè 
l’intent d’avui –més fi ns i tot que l’èxit– 
pot ser collita de demà. 

Tothom al Jaume Parera!
    El Mis Ibérica ja ha vençut la lògica, dissabte toca l’èpica

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA (2N PARTIT SE-

MIFINALS). CN MATARÓ QUADIS - MEDITERRANI. 

Divendres a les 18 hores al CN Mataró.

HOQUEI
OK LLIGA.  MIS IBÉRICA CH MATARÓ - FC BARCE-

LONA. Dissabte a les 20 hores al Pavelló Jaume 
Parera.

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA. BANCO MEDIOLANUM CH 

MATARÓ - VILANOVA.  Dissabte a les 17:45 hores 
al Pavelló Jaume Parera.

ATLETISME
PERXA URBANA. ORGANITZAT PEL CA LAIETÀNIA. 

Dissabte a partir de les 9 hores a la Plaça 
Santa Anna, la competició elit començarà a 
les 19 hores.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA (FASE D’ASCENS). BOET - 

CASTELLBISBAL. Diumenge a les 19 hores al 
Pavelló Eusebi Millan.

FORA

FUTBOL

2A CATALANA. CATALANA CE MATARÓ. Diumenge 
a les 12 hores a Sant Adrià del Besòs.

FUTBOL

2A CATALANA. GUINEUETA - UD CIRERA. Diu-
menge a les 12:15 hores al Municipal de la 
Guineueta.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA (3R PARTIT SEMI-

FINALS). MEDITERRANI - CN MATARÓ QUADIS. Si 
cal tercer partit, diumenge a les 10:30 hores 
a la Piscina Josep Vallès de Barcelona.

portada ete 1380.indd   2 13/5/15   16:26



handbolwaterpolo 32 DEL 15 AL 21 DE MAIG DE 2015 
NÚM. 1675    ED. 1380esportel

STAFF    EL TOT ESPORT

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

QUARTS DE FINAL

Terrassa - CN MATARÓ  . . 11-6
CN MATARÓ - Terrassa . . . . 4-2
Terassa - CN MATARÓ  . . . . 6-7

Canoe - Mediterrani. . . . . .12-10
Mediterrani - Canoe. . . . . .16-15
Canoe- Mediterrani . . . . . . . . 5-8

Barceloneta - Catalunya. .24-10
Catalunya - Barceloneta. . . 6-24

Sabadell-CN Barcelona . .12-13
CN Barcelona - Sabadell . . 8-11
Sabadell - CN Barcelona . . 13-6

SEMIFINALS

Mediterrani - CN MATARÓ
Barceloneta - Sabadell

Divendres segon partit 
a Mataró
El dimecres s’haurà jugat a 
Barcelona el primer partit de 
la sèrie de semifi nals de la liga 
entre Mediterrani i el Centre 
Natació Mataró Quadis. l di-
vendres a Mataró es jugarà 
el segon partit a les 18 hores. 
El rival aparentment és més 
assequible que el Terrassa, però 
no serà en absolut fàcil. A la 
fase regular es va perdre a la 
piscina Josep Vallès de Sants 
per 12-8 i aquí a Mataró només 
es va poder guanyar per 6-4. 
En cas que faci falta el tercer 
partit es jugarà a la piscina 
Josep Vallès el diumenge a les 
10:30 hores. 

Un bloc compacte
A l’equip barceloní no hi ha cap 
jugador molt destacat, però han 
fet un equip molt compacte 
que ha estat, possiblement, 
la revelació de la Lliga, que 
formen el porter Diego Tébar, 
Marc Larumbe, Pol Hodaly, José 
Rodríguez, Ricard Aguiran, 
Daniel Gonzàlez, Guillem Gar-
cia, Roc Ferrar, German Yañez, 
Nasser Al Dughther i Alexander 
Kostyukevich. 

Donen el gran cop i tomben el TerrassaDonen el gran cop i tomben el Terrassa

La defensa i Marzouki igualen la sèrie

CN TERRASSA. Inaki Aguilar, Serra, Mora, Alarcón (1), 
Óscar Aguilar, Galeev, Fran Sànchez (1), Pericas (2), 
Gallego (1), de Lera (1), Gonzàlez.

CN MATARÓ. Michal Diakonow, Marc Corbalán (2), 
Víctor Fernàndez (1), Edu Mínguez (1), Pau Bach, 
Pol Barbena (1), Mehdi Marzouki (1), Pere Estrany, 
Pau Schnizler, Albert Merino, Joan Muñoz.

PARCIALS. 3-2, 2-2, 1-1, 0-1

El CNM Quadis va donar la gran sorpresa i, amb 
la primera victòria en piscina egarenca en partit 
de “play-off” després de set derrotes, va deixar 
fora de la lluita pel títol al primer classifi cat de 
la fase regular. Va ser un partit vibrant i en el 
qual l’equip de Beto Fernàndez, que no tenia 
res a perdre, va acabar guanyant per la mínima 
(6-7), i així després de la victòria del dijous a 
casa (4-2) es va fer fet amb la classifi cació 
per a les semifi nals de la Divisió d’Honor de 
waterpolo, eliminant un dels grans favorits, 
repetint-se la història de la temporada 2001-
02 quan l’equip mataroní va eliminar a casa 
seva el Barceloneta en una sèrie memorable.

CN MATARÓ. Michal Diakonow, Pau Bernabé, Víctor 
Roqué, Marc Corbalán, Víctor Fernàndez, Edu 
Mínguez, Pol Barbena, Pau Bach, Mehdi Marzouki 
(3), Pere Estrany, Pau Schnizler, Albert Merino (1). 

CN TERRASSA. Iñaki Aguilar, Serra, Mora, Alarcón, 
Òscar Aguilar, Galeev, Fran Sànchez (2), Pericas, 
Gallego, Ruben de Lera, Gonzàlez. 

PARCIALS. 0-0, 1-0, 3-1, 0-1.

La tradició es va mantenir i el Quadis va tornar 
a guanyar el Terrassa en partit de “play-off” 
aquí a Mataró, tal com havia passat en els 
tres altres ocasions, i d’aquesta manera va 
empatar la sèrie.

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

DIV. D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

CRÒNICA

CRÒNICA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

El Quadis busca 
la seva 1a fi nal

CN  
TERRASSA

CN MATARÓ 
QUADIS6 7

CN MATARÓ 
QUADIS

CN     
TERRASSA4 2

El CN Terrassa va començar bé guanyant 
per 2-0 i després, poc abans del descans, 
dominava per 5-2, i semblava que el partit 
s’encaminava pel guió previst, o sigui d’una 
victòria egarenca, i més tenint en compte que 
els àrbitres castigaven molt més durament la 
defensa mataronina (13 exclusions al llarg 
del partit, amb Estrany eliminat per tres, per 
només 7 dels locals) i que la defensa local feia 
el que volia per frenar a Mehdi Marzouki que 
el dijous els havia fet molt de mal. 

Els joves i “Eski” provindencials
Però el CN Mataró Quadis, amb els joves 
apareixent quan més falta feia, va fer dos 
gols ràpids, es va fi car en el partit, va fer que 
l’equip local fos dominat pels nervis i en els 
dos darrers quarts va capgirar el marcador, 
amb un “Eski” imperial sota pals i fent que els 
jugadors de l’equip egarenc veiessin la porteria 
cada vegada més petita i només poguessin 
marcar un gol en els dos darrers quarts que 
era quan s’havia de decidir el partit i la sèrie 
de quarts de fi nal, que al fi nal va caure del 
costat mataroní, gràcies a un darrer gol decisiu 
de Marc Corbalán.   

El partit va sermolt defensiu, el Quadis 
tallant les línies de connexió amb el boia i 
evitant que el màxim golejador de la categoria, 
Sergi Mora, trobés posicions fàcils de xut. No 
va ser fi ns el minut 5 del segon quart que el 
francès del Quadis va obrir la llauna amb un 
“cacau” dels seus, i amb aquest minso 1-0 
es va arribar al descans.

A la represa el Quadis va trencar el partit  
amb un parcial de 3-1 en el tercer péiode, amb 
dos golassos més de Mehdi de xuts llunyans, 
i un altre en jugada d’home de més d’Albert 
Merino. El Terrassa només va poder marcar 
mitjançant l’ex-Quadis, Fran Sànchez que va 
aprofi tar un rebot. I després al darrer quart 
va tornar a ser ell el que va posar una mica 
d’emoció fent el defi nitiu 4-2.
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CN SANT ANDREU. Gazulla, Lloret, Castellà, 
Guiralt (1), Roca, Rigler (1), Mora (1), Recio, 
Morell, Espasa, Fajardo (1).

CN MATARÓ LA SIRENA. Amy Carlson, Ariana 
Gragnolati (3), Ona Meseguer (1), Júlia Soler, 
Alysa Turza (1), Alba Bonamusa (1), Ciara 
Gibson (2), Clara Cambray (2), Marta Bach, 
Zoila Quesada i Aina Bonamusa.

PARCIALS. 1-3, 0-3, 1-3, 2-1.

Sempre és complicada la visita a la 
piscina del CN Sant Andreu (a la fase 
regular La Sirena només hi havia pogut 
empatar), però dimarts 4 de maig, a la 
mateixa hora del Barça- Bayern, l’equip 
que dirigeix Florin Bonca va fer una gran 
exhibició i semblava que donavat un 
pas molt important cap a la fi nal de la 
Divisió d’Honor femenina, on esperava 
el CN Sabadell. Després d’aquells triomf 
còmode el CN Mataró La Sirena havia de 
rematar la feina el dissabte a 3/4 d’una 
a la seva piscina.

L’equip mataroní va sortir molt menta-
litzat en defensa lligant bé a les principals 
jugadores locals (Helena Lloret i Marta 
Recio que es van quedar sense marcar) i 
després de l’empat a un gol, va clavar un 
parcial de 0-5 que va situar un marcador 
molt favorable de 1-6 al descans.

Amb el partit tan ben encarrilat es 
podia pensar que La Sirena es relaxa-
ria, però no ha estat així i el festival va 
continuar fi ns a un 2-10 a poc del fi nal, 
maquillat una mica per les andreuenques 
en els darrers minuts. Semblava que la 
sèrie estava encarrilada, però a Mataró 
l’eliminatòria va fer un gir inesperat.   

El CN Mataró La Sirena s’enfonsa i es queda sense fi nal
WATERPOLO
DIVISIÓ DHONOR FEMENINA REDACCIÓ

SANT 
ANDREU

CN MATARÓ 
LA SIRENA4 10 CN MATARÓ 

LA SIRENA
SANT 
ADNREU7 8 CN MATARÓ 

LA SIRENA
SANT 
ANDREU3 11

CN MATARÓ LA SIRENA. Amy Carlson, Ariana 
Gragnolati (2), Ona Meseguer (2), Alyssa 
Turza, Alba Bonamusa, Clara Cambray (1), 
Ciara Gibson (2), Marta Bach i Laura López.

CN SANT ANDREU. Gazulla, Lloret, Castellà 
(1), Guiralt (2), Rigler (2), Roca, Mora (1), 
Morell, Recio (2), Espasa.

PARCIALS. 0-1; 4-3; 2-0; 1-4..

L’equip femení del CN Mataró La Sirena 
tenia molt a mà la classifi cació per a la 
fi nal de la Divisió d’Honor femenina ja 
que havia guanyat a la piscina del Sant 
Andreu per un clar 4-10, però l’equip 
andreuenc va venir molt mentalitzat i es 
emportat el triomf forçant el desempat.

El segon partit va ser molt igualat 
i l’equip andreuenc va aconseguir el 
triomf sobre la botzina fi nal amb un gol 
de Katelyn Rigler que va superar la seva 
compatriota Amy Carlsson. Va ser un 
molt bon partit que va començar amb 
els dos equips tenint molt de respecte i 
amb les defenses imposant-se, fi ns que 
Marta Recio va obrir el marcador a poc 
del fi nal del primer quart. Al segon quart 
els dos equips van començar a trobar 
forats i al descans el marcador ja estava 
en empat a 4 gols.

A la represa dos gols de Ciara Gibson 
van posar dos gols amunt a l’equip local, 
però quan semblava que el triomf estava 
ben encarat l’equip andreuenc va fer un 
parcial de 0-3 i va proporcionar un fi nal 
dramàtic. La italiana Gragnolati va empa-
tar a 7 i semblava que forçava la pròrroga, 
però l’americana Rigler va fer un gol que 
obliga a jugar demà el desempat.   

CN MATARÓ LA SIRENA. Amy Carlson, Ariana 
Gragnolati, Ona Meseguer, Júlia Soler, Alyssa 
Turza (1), Alba Bonamusa, Clara Cambray, 
Ciara Gibson, Marta Bach, Zoila Quesada, 
Aina Bonamusa i Laura López (2).

CN SANT ANDREU. Gazulla, Garrido, Lloret 
(3), Castellà (1), Guiralt, Roca, Rigler (1), Mora 
(1), Morell (2), Recio (3), Espasa, Fajardo.

PARCIALS. 0-4, 2-2, 1-3, 0-2.

 L’equip del CN Mataró La Sirena es va 
enfonsar totalment en el darrer partit de la 
semifi nal davant un CN Sant Andreu ple-
tòric que va superar l’equip local en tots 
els aspectes, mental, físic, tàctic i tècnic 
per guanyar el tercer partit per 3-11.

En aquest matx només va existir 
un equip que va començar dominant 
completament situant el marcador en 
un 0-5 a la meitat del segon quart. La 
defensa de l’equip visitant era intensís-
sima, molt pressionant i amb una certa 
tolerància dels àrbitres i l’equip local no 
podia fer res.

Després hi va haver un lleuger indici 
de reacció, amb un gol de revessa d’Alysa 
Turza i un penal transformat per Laura 
López, però dues jugades més de supe-
rioritat ben aprofi tades pel Sant Andreu 
i un gol de vaselina molt llunyana que es 
va tragar la portera local, van fer pujar la 
diferència a sis gols (2-8) a la meitat del 
tercer quart. Feia falta un canvi absolut 
i les jugadores de La Sirena no el van 
fer, perquè físicament i mentalment se 
les veia ensorrades i el Sant Andreu va 
acabar guanyant justament i jugarà la 
fi nal davant el poderós CN Sabadell.   

portada ete 1380.indd   4 13/5/15   16:26



handbolhoquei patins 54 DEL 15 AL 21 DE MAIG DE 2015 
NÚM. 1675    ED. 1380esportel

29A JORNADA 9 MAIG

Liceo - Cerceda . . . . . . . . . . . 4-2
Reus Deportiu - Vic  . . . . . . . 4-3
FC Barcelona - Noia . . . . . . . 5-2
Igualada - CH MATARÓ . . . . 6-7
Alcoi - Vendrell . . . . . . . . . . . 1-8
Lleida - Calafell . . . . . . . . . . . 1-0
Tordera - Vilafranca . . . . . . . 2-3
Manlleu - Voltregà . . . . . . . . 4-1

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 
82; Liceo 71; Vic i Vendrell 53; 
Reus Deportiu 51; Cerceda 47; 
Voltregà i Vilafranca 38; Alcoi 
37; Igualada 36; Lleida 34; Ca-
lafell 31; Noia 27; Manlleu i CH 
MATARÓ 26; Tordera 8.

30A JORNADA 16 MAIG 
CH MATARÓ - FC Barcelona

Aquest dissabte a les 20 hores 
es juga en horari unificat la 
darrera jornada de l’OK Lliga 
on el CH Mataró es juga la 
permanència a la màxima ca-
tegoria estatal. Els mataronins 
per salvar-se han de guanyar a 
casa el FC Barcelona, campió i 
vigent campió d’Europa i que el 
Noia no ho faci a casa davant el 
Reus Deportiu que s’està jugant 
la quarta plaça.  

Remuntada èpica per continuar somiantRemuntada èpica per continuar somiantRemuntada èpica per continuar somiantRemuntada èpica per continuar somiant

CH MATARÓ.  Jordi Esteve, Aniol Mangas (1), Èric 
Florenza, Marc Povedano (1), Martí Casas (3), Marçal 
Oliana (1), Oriol Parera (1) i Èric Serra.

GOLS. 3’ Baliu (1-0); 9’ López (2-0); 12’ Pla (3-0); 
13’ PARERA (3-1); 14’ Molas de falta directa (4-1); 
28’ CASAS (4-2); 32’ OLIANA (4-3); 38’ CASAS de 
penal (4-4); 39’ Baliu (5-4); 42’ POVEDANO (5-5); 
45’ Molas de falta directa (6-5); 46’ CASAS (6-6); 
48’ MANGAS (6-7).

El CH Mataró va fer els seus deures i va guanyar 
a la pista de l’Igualada per 6-7 –remuntada 
èpica per assolir la primera victòria fora de casa 
de la temporada– i el Noia no va fer els seus, ja 
que va perdre al Palau Blaugrana i això fa que 
l’equip mataroní encara continuï viu i el descens 
es decidirà en la darrera jornada.

HOQUEI   
OK LLIGA

El descens es decidirà a la darrera jornada 
de lliga en què l’equip mataroní rep el FC 
Barcelona; i el Noia al Reus Deportiu 

Els homes de Joan Carles Vadillo van 
començar una mica freds i això va permetre 
als locals posar-se 2-0 amb facilitat. El 3-0 
l’Igualada el va fer en un contraatac, però un 
minut més tard Parera feia el 3-1. Una falta 
directa els va donar el 4-1 de seguida, i amb 
aquest resultat s’arribava al descans.

A la represa els mataronins van mostrar 
una cara radicalment diferent, i això els va 
permetre igualar el marcador en menys d’un 
quart d’hora, amb dos gols de Casas –un de 
penal– i un d’Oliana. L’Igualada va respondre 
de seguida amb el 5-4, però el Mataró va seguir 
creient i amb un gol de Povedano empatava 
de nou (5-5). 

El suport dels més 60 afi cionats mataronins 
que es van desplaçar a la capital de l’Anoia 
es va fer notar a la represa, i els jugadors 
mataronins celebraven els seus gols amb el 
Front Mataroní. Els locals s’avançaven de nou 
gràcies a una falta directa, però el Mataró no es 
va rendir, i fi nalment va arribar la remuntada 
amb els gols de Casas i Mangas en menys de 
tres minuts (6-7).  

Darrera jornada 
dramàtica

REDACCIÓ

OK LLIGA
SEMIFINALS REDACCIÓ

MONBUS    
IGUALADA

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ6 7

CLASSIFICACIÓ. Palau i Plega-
mans 54; Voltreegà 50; Man-
lleu 47; Gijón 44; Vilanova 30; 
Terrassa 29; CH MATARÓ 28; 
Bigues i Riells i Igualada 23; 
Alcorcón 18; Girona i Sant Cugat 
12; Santa Maria 9.

23A JORNADA 16 MAIG

CH MATARÓ - Vilanova
Partit davant un rival directe per la  
cinquena plaça, el partit es juga 
dissabte a les 17:45h.   

HOQUEI   
OK LLIGA

Són setenes

CH MATARÓ.  Ariadna Escalas, Carla Fontdeglòria, 
Xantal Piqué, Marta Soler, Ona Castellví, Laura 
Manzanres, Júlia Canal i Erika Arellano. .

.MARCADOR.  27’ XANTAL PIQUÉ (0-1); 38’ Claudia 
Argemí (0-2)..

El Banco Mediolanum CH Mataró va empatar 
diumenge passat a la pista del Bigues i Riells 

OK LLIGA 
CRÒNICA REDACCIÓ

Les locals van fer la igualada quan només 
restaven dos minuts pel fi nal i se li continua resistint la victòria en aquest 

darrer tram de temporada. Les mataronines 
van tenir la victòria a tocar, però quan restaven 
dos minuts per acabar el matx, la local Claudia 
Argemí va fer el defi nitiu 1-1. 

El CH Mataró s’havia avançat en els primers 
minuts de la segona part gràcies a un gol de 
Xantal Piqué. Les mataronines van disposar 
de diverses ocasions per sentenciar el partit 
amb un segon gol, però va mancar encert. Amb 
aquest empat el conjunt mataroní és setè i 
aquesta setmana intenterà superar a casa el 
Vilanova per recuperar la cinquena plaça.  

BIGUES I 
RIELLS

CH          
MATARÓ1 1

Empat del Banco Mediolanum a fora
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31A JORNADA (9 MAIG)
PREMIÀ - Catalònia . . . . . . . . 1-2
Canyelles - Sarrià . . . . . . . . . . . 2-1
Carmelo - Din. Batlló . . . . . . . . 2-2
CE MATARÓ - Ol.Can Fatjó . . 2-2
CIRERA - Catalana . . . . . . . . . 5-0
SJ Montcada - Guineueta . . . 8-3
Lloreda - SANT POL . . . . . . . . 1-0
Equipo Ja - Singuerlín. . . . . . . 5-2
Ripollet - Llefi à . . . . . . . . . . . . . 2-2
CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 

73; Ripollet 59; PREMIA MAR 
57; SJ Montcada 56;  Guineueta 
53, Llefi à 49; Lloreda, CIRERA   
i Equipo Ja 43; Canyelles 42; 
Olímpic Can Fatjó 38; SANT 
POL, Singuerlín, Carmelo 36; 
Catalònia 32; Sarrià 31; Catalana 
19; Dinàmic Batlló 16.

32A JORNADA (17 MAIG)
Dinàmic Batlló - CE MATARÓ
Olímpic C.Fatjó- CIRERA 

Partits intranscendents
El Mataró intentarà lluitar per 
millorar la seva ratxa i el Cirera 
per obtenir la setena plaça. 

Empat abans de la festaEmpat abans de la festa

Permanència assegurada

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Lluís, Urbano, Pintor 
(Antonio Pérez 73’), Isma (Baba 57’), Parri, Fiti (Marc 
Aranyó 57’), Sergi Sànchez, Javi Bustos (Marc Ariño 
73’), Uri Martínez (Landi 62’), Aitor Gonzàlez.

GOLS. 8’ AITOR (1-0), 18’ 1-1, 27’ URI (2-1), 30’ 2-2.

El CE Mataró, després d’haver aconseguit 
l’ascens, rebia l’Olímpic Can Fatjó, equip que 
entrena un vell conegut com és Juan Moscoso, i 
que era l’últim equip que allà pel mes de desem-
bre havia pogut derrotar l’equip de Jose M. Polo. 
Era difícil mantenir la intensitat després d’haver 
assolit l’objectiu, però l’equip groc-i-negre, que 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El Mataró millora la seva millor ratxa 
sense perdre de la història després del partit havia de rebre l’homenatge 

pel títol, va intentar fer-ho el millor possible, 
però al davant es va trobar un equip molt mo-
tivat que necessitava els punts, ja que encara 
no té la permanència assegurada.

Aitor Gonzàlez va avançar l’equip local amb 
un magistral llançament de falta, però després 
l’equip visitant va empatar. Uri Martínez, en 
plena ratxa golejadora, va tornar a avançar el 
Mataró, però encara abans del descans l’equip 
rubinenc va tornar a igualar.

Després, a la represa, els dos equips van 
buscar el triomf, però cap dels dos va marcar 
i el partit es va resoldre amb un empat que va 
deixar satisfet l’equip groc-i-negre que millora 
la seva millor ratxa de tota la història amb 17 
partits (tota una volta del campionat) sense 
perdre i també als visitants que sumen un 
punt al camp del campió. 

UD CIRERA. Carlos Carrión, Carlos Gómez, Óscar 
Castillo, Albertito Sànchez, David Jiménez (Rafa 
Auñón 28’), Remo (Sergi Andrada 72’), Augusto 
Campos (Modibo Sissoko 72’), Pau Hernàndez 
(Cristian Romero 66’), Jesús Maldonado, Aleix Tarrés 
“Peque” i Demba Traoré.

GOLS.  4’ PAU HERNÀNDEZ (1-0); 43’ PAU HER-
NÀNDEZ (2-0), 56’ DEMBA de penal (3-0); 57’ 
PEQUE (4-0); 63’ PEQUE (5-0)

La UD Cirera va aconseguir una altra còmoda 
victòria a casa, davant d’un equip que ja està 
descendit, i d’aquesta manera ja té a la mà la 
permanència a 2a Catalana, perquè encara que 
en una situació quasi impossible acabés en el 
14è lloc, no podria ser el pitjor classifi cat dels 
tres grups.

Forta lluita pel 
segon lloc

El partit va ser un festival de l’equip local, 
sobretot a la segona part i al fi nal va acabar 
guanyant per golejada. El Cirera va sortir molt 
mentalitzat i un gol ràpid de Pau li va servir per 
poder afrontar el partit amb confi ança i un altre 
gol del mateix jugador poc abans del descans li 
va permetre encarar la segona part amb molta 
tranquil·litat, i en ella un gol de Demba de 
penal i dos de Peque van arrodonir la bonica 
golejada. 

CE      
MATARÓ

OLIMPIC CAN 
FATJÓ2 2

UD       
CIRERA

FC    
CATALANA5 0

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARO - Gavà . . . . . . . 1-3

L’equip juvenil va perdre contra 
un rival directe i ara està en 12è 
lloc i la permanència no està 
pas assegurada. Li queden dos 
partits difícils, a Reus aquest 
cap de setmana i el Barça B 
a casa l’altre. El juvenil B va 
perdre per 3-0 al camp del 
Girona B i continuen en 6è lloc 
de la Preferent.

L’infantil campió, puja a 
Divisió d’Honor
L’equip infantil de Preferent va 
guanyar per 2-0 al Llagostera i 
d’aquesta manera, quan falten 
tres jornades per al final, ja 
s’han proclamat campions del 
seu grup i pugen a la Divisió 
d’Honor. El balanç de l’equip 
ha estat sensacional amb 23 
victòries, 2 empats i només dues 
derrotes.  

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

JOSEP RIBAS

DANI  FERRER
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AUTO NET&OIL 
BOET

Quan només falten tres jornades per aca-
bar la lliga de Tercera Catalana, La Llàntia 
i la Mataronesa s’ha assegurat jugar la 
promoció d’ascens a Segona Catalana. 
Ara només falta saber quin dels dos 
equips acabarà primer i assolirà l’ascens 
directe, i qui acabarà segon i jugarà la 
promoció. Per ara qui ho té millor per 
ser campió és La Llàntia, que té un punt 
més, però no es pot despistar, ja que la 
Mataronesa ve forta pel darrere i a més a 
més  té el “gol average” favorable. 

Una mica més per sota a la classifi ca-
ció trobem el Liverpool, els vermells estan 
fent una gran temporada i ja fa setmanes 
que van aconseguir la permanència 
matemàtica. 

L’equip que encara no s’ha salvat és el 
Juventus, els verds, que porten set partits 
sense perdre, només tenen tres punts 
d’avantatge sobre els llocs de descens i 
no poden badar en aquestes tres darreres 
jornades de lliga que queden.    

MATARONESA. Pedro, kiko, Diego (Jurado, 
57’), Soufi ane, Simon, Zaka (Othman, 46’), 
Alex, Palanco, Mosquera, Miguel, Manolo 
(Hassan, 46’), Paco.

Després de diversos partits guanyant amb 
difi cultat i patiment, la Mataronesa va fer 
un gran partit i va guanyar amb facilitat 
i amb bon joc el Turó Peira. Els locals 
volien encarrilar el partit ben aviat i en 
el minut 5’ de joc Soufi ane feia l’1 a 0. 
Poc després els visitants es van quedar 
amb un home menys i tot va ser més 
fàcil, Palanco va fer el segon i Simon va 
fer el 3-0 amb els que es va arribar al 
descans. A la segona part Othman va fer 
el defi nitiu 4-0. 

LLÀNTIA. Daniel, Javier, Masero, Artero, Israel 
(Montes, 87’), Ibrahima, Gutierrez (Llavero, 
46’), Llop, Pereira (Boronat, 80’), Sergio Cobo 
(Moreno, 65’), Martiin.

El líder de la categoria va guanyar a casa 
un dels partits més complicats que li 
quedaven, gràcies a un solitari gol de 
Sergio Llavero.

Jornada 31
Premià Dalt - Tiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
MATARONESA - Turó Peira . . . . . . . . . . . . 4-0
Empenta - Poble Nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Cabrera - Alella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Bufalà - Argentona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
LLÀNTIA - Cabrils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Pineda - Llavaneres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
JUVENTUS - LIVERPOOL . . . . . . . . . . . . . 0-0
Arenys Mar - Gramenet B . . . . . . . . . . . . . . 3-0

CLASSIFICACIÓ. LLÀNTIA 71; MATARONESA 
70; Cabrera 59; Arenys de Mar 57; Pineda 
52; Llavaneres i Cabrils 51; LIVERPOOL 50; 
Alella 47; Argentona i Bufalà 45; Turó Peira 
42; Empenta 35; Poble Nou 31; JUVENTUS 
27; Premià Dalt 24; Tiana 18, Gramenet 
B (retirat).

MATARONESA. Miquel, Martí (Cucurell, 46’), 
Vicedo (Sotillo, 46’), Oriol, Sergi, Biasi, Torres 
(Colado, 76’), Joaquin, Canton (Renato, 72’), 
Palau, Carles. 

LIVERPOOL. Cuixart, Albert (Cano, 60’), Noa-
gles (Alonso, 71’), Cristian, Artero (Matute, 
75’), Muñoz, Beltran (Corredor, 60’), Vallverdu, 
Aldo, Bakhou, Eric (Ros, 60’).

El derbi de la jornada, entre dos equips 
que es troben en ratxa i que fa moltes 
setmanes que no perden, va acabar amb 
empat a zero gols. 

Quarta Catalana
El Vilassar de Dalt B va guanyar a Vallde-
mia 0-1 i es va proclamar campió de lliga. 
El Pla d’en Boet va guanyar i necessitarà 
un punt a la darrera jornada de lliga per 
assegurar-se jugar la promoció d’ascens.  
El Molinos per la seva part és tercer, i ho 
té molt complicat per acabar segon, els 
mataronins necessiten guanyar el partit 
endarrerit que tenen i el darrer partit de 
lliga i que el Pla d’en Boet perdi al camp 
del Santvicentí a la darrera jornada. 

Aquest dissabte a partir de les 9 hores 
del matí, la Plaça Santa Anna de Mataró 
acollirà la I Edició de la Perxa Urbana que 
organitza el CA Laietània. 

La Perxa Urbana és una competició 
on hi participaran els millors perxistes 
catalans, però és, alhora, una festa oberta 
a tothom, que té com a objectiu iniciar 
els nens i nenes de Mataró en la pràctica 
del salt amb perxa. La competició elit 
començarà a les 19 hores.   

HORARIS
9h  Qui vol saltar? Entrenament obert a 
nens i nenes.
11h Perxa mixta promoció (alevins i 
infantils).
13h Perxa mixta (Veterans i OPEN).
16h Perxa mixta (Cadet i Júnior).
19h Perxa Mixta Elit.
Tot seguit hi haurà l’entrega de premis.

La Llàntia i la 
Mataronesa s’asseguren 
la promoció

FUTBOL 
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

UD MATA-
RONESA

TURÓ  
PEIRA4 0

AD LA  
LLÀNTIA

FC     
CABRILS1 0

AC 
JUVENTUS

FC     
LIVERPOOL0 0

Dissabte la Plaça Santa 
Anna acull la Perxa 
Urbana

ATLETISME
PERXA URBANA REDACCIÓ

L’equip onVeló
Cycling guanya la 
Ultrabike

CICLISME
ULTRABIKE REDACCIÓ

Fa dues setmanes es va celebrar 
l’Ultrabike una cursa en BTT de 220 
km que recorre el Montseny i les Guille-
ries amb un desnivell positiu de 6.000 
metres.

L’equip  onVelóCycling format per Mar-
cos Gallego i Javier Oliva va aconseguir 
una gran i clara victòria en la modalitat 
elit amb un temps de 13 hores i 44 
minuts amb més d’una hora d’avantatge 
sobre els segons classifi cats.   

portada ete 1380.indd   7 13/5/15   16:28



handbolbàsquet 87 DEL 15 AL 21 DE MAIG DE 2015 
NÚM. 1675    ED. 1380esportel

30A JORNADA 10 MAIG

Mollet - Ceset . . . . . . . . . . . .77-66
Manresa - Castellar . . . . . . .72-75
Artés - MASNOU . . . . . . . . 91-81
Sant Cugat - Vic . . . . . . . . . 82-83
BOET - PLATGES . . . . . . . .75-76
Barberà - Granollers . . . . . 92-68
Sabadell - Onyar . . . . . . . . . 84-50
ARGENTONA-Cerdanyola . . 74-65

CLASSIFICACIÓ. MASNOU 55; 
Barberà 53: Mollet i BOET 49; 
Ceset 47; Artés i PLATGES 46; 
Vic i Sant Cugat 44; AGENTO-
NA 43; Castellar i Granollers 42; 
Natació Sabadell 41; Onyar i Sa-
lle Manresa 40; Cerdanyola 39.

L’Auto Net&Oil Boet ha acabat 
quart del grup 1 de Copa Cata-
lunya, tal com va passar la tem-
porada passada, i a la primera 
ronda dels play-off d’ascens a 
Lliga EBA s’enfrontarà al Cas-
tellbisbal, campió del grup 2, 
que tindrà el factor pista a favor. 

El Platges per la seva part, des-
prés de guanyar el primer derbi 
davant del Boet, ha acabat setè i 
tanca una temporada on l’equip 
ha anat de menys a més. 

A banda del Boet, Masnou, 
Barberà i Mollet són els altres 
equips que jugaran les fases 
d’ascens a Lliga EBA. Per baix 
Cerdanyola i Salle Manresa 
són els dos equips que baixen 
directament, mentre que Onyar, 
Natació Sabadell, Granollers 
i Castellar jugaran la fase de 
permanència. 

Fase d’Ascens
Castellbisbal - BOET 
Lluïsos de Gràcia -  Mollet
MASNOU - Igualada 
Barberà - Grup Barna 

El primer partit de la sèrie serà 
aquest diumenge a les 19h a 
Mataró. El Boet intentarà agafar 
un bon avantatge per afrontar el 
partit de tornada de la setmana 
vinent amb garanties. 

Després de tres derbis perduts, el Platges de 
Mataró va guanyar el seu primer derbi de la 
història després que el Boet pugés a Copa Ca-
talunya la temporada passada. Fins ara l’equip 
del barri del Pla d’en Boet sempre havia sortit 
vencedor, però en aquest darrer partit on els 
taronges s’estaven jugant la tercera plaça, va 
ser el Platges qui es va emportar el gat a l’aigua 
i el triomf per un ajustat 75-76.

En el primer quart ja es va començar a veure 
com aniria el partit, amb un Platges molt seriós 
en defensa que no va deixar anotar amb facilitat 
mai al Boet. Al fi nal del primer quart el resultat 
era de 14-15. En el segon quart la tònica va ser 
la mateixa, el Platges era qui tenia el control 
del partit i els locals  anaven a remolc. En els 
darrers instants de joc de la primera part el Boet 
es va posar per davant 32-30, però Viñas amb 
un triple va capgirar la situació (32-33).

Domini groc
La segona part va començar molt igualada, però 
a mesura que van anar passat els minuts el 
Platges, amb els punts de Mañés i Viñas, va ava 
marxar en el marcador, però ràpidament el Boet 
va reaccionar i va frenar l’eufòria i al fi nal det 
tercer quart només perdia de 6 (49-55). Però el 
Boet continuava jugant amb foc i només anotava 
en accions individuals, i només començar el da-
rrer quart el Platges, amb les cistelles de Mañés 
i Ariño, va marxar de 9 punts (49-58). El Boet 
estava contre les cordes i nerviós i Quim Franch 
va rebre una antiesportiva per protestar una 
decisió arbitral. Però un altre cop va aparèixer 
Marc Rubio que amb 5 punts seguits tornava a 

BÀSQUET    COPA CAT.

El Boet acaba quart i jugarà els 1/4 
de fi nal de la fase d’ascens davant 
del campió de l’altre grup 

ajustar el matx (62-63).
Però el Platges continua en la mateixa línia 

i amb dos triples, un de Viñas i un altre d’Eric 
Mañés marxava de set (62-69). Novament 
tocava aixecar-se i remuntar, i el Boet, empès 
pel seu públic va reaccionar, i amb dos triples 
de Rubio i una cistella d’Hermoso es posaven 
a només un punt quan restava més d’un minut 
per acabar el matx (70-71). Tocava defensar 
fort i evitar que el Platges anotés, però una 
falta absurda va enviar a Nacho Ariño a la línia 
de tir lliure que no va perdonar i va posar el 
70-73. Homs ràpidament amb un bàsquet de 
2 va contestar i va posar la pressió a l’equip 
groc. El següent atac del Platges va acabar 
en personal sobre Mañes que fi ns aleshores 
havia estat impecable, però va errar els dos 
tirs, tot seguit un temps mort del Boet, que 
tenia la pilota per guanyar el partit quan només 
restaven 24 segons pel fi nal (72-73).

Els taronges ho tenien tot de cara per 
emportar-se la victòria, però Marc Rubio va 
arriscar amb un triple quan encara quedaven 
prou segons de possessió i va errar el tir, tot 
seguit falta ràpida del Boet que ja buscava 
l’heroica. El Platges no va fallar des de la 
línia de tir lliure i es posava tres punts a dalt 
(72-75) i feia una falta ràpida per impedir 
un triple local. El Boet va anotar el primer i 
va fallar el segon per buscar el rebot i anotar 
una cistella de dos per empatar el partit, però 
el rebot va ser groc i el Boet va haver de fer 
una falta ràpida per continuar amb opcions.

 El Platges va anotar només un tir i els locals 
van tenir una darrera opció (73-76). Marc 
Arnau va rebre una personal i va anar a la línia 
de tir lliure, va anotar el primer (74-76), i ara 
havia de fallar el segon per buscar un palmeig 
que forcés la pròrroga, però després que els 
àrbitres fessin repetir el segon tir per invasió 
de la zona, Arnau va tirar a fallar, però va tenir 
la mala fortuna que la pilota va entrar i ja no 
hi va haver temps per a res més.    

El Boet 4t i el 
Platges 7è

AUTO NET&OIL 
BOET

PLATGES 
MATARÓ75 76

El Platges s’emporta el derbiEl Platges s’emporta el derbi

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ
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Una de freda i una de calenta del sènior 
A del Futsal Aliança Mataró que la se-
tmana passada va jugar dos partits en 
quatre dies. Dijous a la nit va guanyar 
3-5 a la complicada pista de l’Arenys de 
Munt, però diumenge va caure a casa 1-2 
davant el Sant Joan de Vilassar. Després 
d’aquests resultats diu pràcticament adéu 
a la possibilitat de quedar tercer, ja que 
quan només queden tres jornades per 
acabar la lliga, el conjunt mataroní és 
sisè a set punts del tercer lloc.

En el partit de dijous a la pista de 
l’Arenys de Munt, el conjunt mataroní es 
va refer del gol inicial dels locals i al des-
cans guanyava 1-3. A la represa l’Arenys 
va reaccionar i va empatar el matx, però 
en els dos darrers minuts de joc els gols 
d’Oriol López i de Carlos Villarin van donar 
la victòria als vermells.

El diumenge el partit davant el Sant 
Joan de Vilassar va ser totalment diferent, 
el matx va ser molt més tàctic i només es 
van veure tres gols. Els visitants es van 
avançar, però Musta Ceesay va fer l’empat 
i donava esperances a l’equip mataroní. 
Amb aquest resultat es va arribar al des-
cans, i tot i que els mataronins van portar 
el pes del partit a la segona part, va ser el 
conjunt vilassarenc qui es va emportar la 
victòria. Diumenge l’Aliança visita la pista 
del Pineda, un equip de mitja taula que 
ja no s’hi juga res.   

CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 67; Cerdanyola 
64; Sagarra 51; Ràpid Santa Coloma 50; 
Montsant 49; Futsal Aliança Mataró 44; Sant 
Joan Vilassar 42; Arenys Munt 37; Pineda 
35; Parets i Lloret 34; Vilassar  Mar 33; Lliçà 
d’Amunt 28; Racing Pineda 25; Ripollet B 
10; Manlleu 9.

Tres equips del Futsal Mataró a les 
semifi nals de Copa Catalunya

FUTBOL SALA
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ REDACCIÓ

 El passat cap de setmana la mataronina 
Núria Martínez va guanyar la lliga turca 
de bàsquet amb el Galatasaray després 
de derrotar a la fi nal a l’Abdullah Güll 
University (AGU). L’equip de la Núria va 
revalidar el títol de campió després de su-
perar a la fi nal 2-1 a la revelació de la lliga 
turca. Després de guanyar còmodament 
a casa el primer partit de la sèrie 70-48, 
l’AGU va guanyar el segon partit 62-57 
empès pel seu públic, però en el tercer 
partit el Galatasaray va mostrar tot el seu 
potencial i es va adjudicar el títol de lliga 
després de guanyar 66-55. Esmentar que 
la Núria Martínez ha estat una de les 
peces clau de l’equip dirigit per Ekrem 
Memnun que suma el seu segon títol 
de lliga consecutiu. Aquest campionat 
domèstic deixa enrere el cop moral que 
va rebre el conjunt turc setmanes enrere 
quan no va aconseguir classifi car-se per 
a la “Final Four” de l’Eurolliga, tota una 
sorpresa, ja que les turques eren les 
vigents campiones del torneig. 

Nou títol per a la base mataronina 
Núria Martínez que va fitxar aquesta 
mateixa temporada pel Galatasaray proce-
dent del Kayseri, equip també de la lliga 
turca. Esmentar que la Núria Martínez 
anteriorment havia jugat a Itàlia, Rússia, 
a Espanya amb Ros Casares i Salamanca 
i a la WNBA.

Convocatòria amb Espanya
La mataronina ha entrat a la llista de 15 
jugadores que ha donat el seleccionador 
per preparar l’Europeu d’Hongria del 
pròxim mes de juny on només aniran 12 
jugadores.   

Núria Martínez guanya 
la lliga turca amb el 
Galatasaray 

BÀSQUET
LLIGA TURCA REDACCIÓ

Diumenge de 10 a 11:30 hores el Pavelló 
Euskadi acull el Campionat Infantil de 
Combat Ciutat de Mataró que organitza 
el gimnàs CE Oleguer. En el torneig de 
categoria infantil i cadets i s’espera que 
hi participin prop de 150 esportistes de 
diversos clubs de la ciutat i de la provín-
cia de Barcelona. L’objectiu d’aquesta 
competició organitzada pel CE Oleguer 
és promocionar el taekwondo i iniciar en 
la competició els més petits. Entrada 5 
euros i menors de 13 anys gratis   

Diumenge Campionat 
Infantil de Combat 
Ciutat de Mataró

TAEKWONDO
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’equip del Joventut Handbol Mataró va 
debutar a la Copa Catalana amb un triomf 
per 31-27 davant de l’Handbol Sant 
Quirze, després d’un partit poc brillant, 
i resolt a la part fi nal. Durant quasi tot 
el partit l’equip local va anar per darrere 
amb desavantatges força importants, 
però en el tram fi nal es va imposar la 
superior qualitat de l’equip mataroní, 
que, recordem-ho, a la lliga havia guanyat 
aquest rival per 38-23.

En aquest partit va debutar el porter 
Dani Arguillas, que durant la temporada 
havia jugat al Maristes d’Algemesí a 
Divisió Plata i al qual s’havia intentat 
inscriure, sense èxit, a la part fi nal de 
la lliga, però que va continuar entrenant 
amb l’equip.

A l’altre partit del grup, el Palautordera 
va guanyar per 17-31 a la pista del Sant 
Joan Despí i se situa líder per la diferèn-
cia de gols.

Aquest cap de setmana no hi ha partits 
perquè es juguen les fases d’ascens a 
Divisió d’Honor plata i a 1a Estatal.

L’equip femení comença perdent
Per la seva part l’equip femení va co-
mençar perdent davant el subcampió de 
la passada Lliga Catalana, el Granollers 
Atlètic per 25-37.

Altres resultats
Copa Federació 2a Catalana: GEEG B - 
JHM B 24-28; Fase Títol 3a Preferent: 
JHM Atlètic - Tortosa 34-20; Juvenil (1a 
Catalana) JHM - Parets 45-30; Cadet 
(Copa Catalana) Granollers B - JHM 
40-29; Les Franqueses - JHM B 36-37; 
Cadet fem.: JHM - Lleidatana 20-23; In-
fantil masculí: Palautordera - JHM 37-27. 
Fase d’ascens a 1a Catalana Femenina: 
Llavaneres Maresmeweek - Pardinyes 
21-29.   

El Joventut Handbol Mataró comença 
la Copa amb victòria 

HANDBOL
COPA CATALANA REDACCIÓ

El passat cap de setmana el nedador del 
Centre Natació Mataró, Hèctor Ruiz, va 
participar amb la selecció espanyola en 
la primera prova de la Copa d’Europa 
d’Aigües Obertes celebrada a Eliat (Is-
rael). El nedador del CNM va participar 
en la prova dels 10 km on es va penjar 
l’or amb un temps d’1:51.10 quedant per 
davant del representant italià que el dia 
anterior havia guanyat la prova dels 5 km.

L’Hèctor va viatjar a Israel acompanyat 
del seu entrenador Sergi Garcia que va 
formar part de l’equip tècnic de la selec-
ció estatal.    

El jugador mataroní Oriol Prats, format a 
la pedrera del Joventut Handbol Mataró, 
es va proclamar el passat cap de setmana 
campió d’Espanya juvenil amb l’equip 
del FC Barcelona després de derrotar a 
la fi nal a l’equip basc de l’Aideak Pulpo 
per 36-41, en un partit dramàtic i resolt 
a la pròrroga, i en partit jugat a Zumaia, 
o sigui a la pista del rival i per tant amb 
l’ambient en contra.

Oriol Prat campió 
d’Espanya juvenil amb 
el Barça

HANDBOL
CAMPIONA D’ESPANYA REDACCIÓ

A semifi nals l’equip blaugrana havia 
derrotat l’Ademar de Leon per 27-26 en 
un altre partit molt emocionant.   

ORIOL PRAT DORSAL 21

Or d’Héctor Ruiz a la 
Copa d’Europa d’Aigües 
Obertes 

NATACIÓ
COPA D’EUROPA REDACCIÓ
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El passat dissabte va acabar la Super-
divisió Estaral de tennis taula, tant en 
categoria masculina com en la feme-
nina, amb dos títols per al Cartagena. 
En categoria femenina el Quadis ja era 
subcampió, com ja havíem informat fa 
un parell de setmanes, i en categoria 
masculina acaba en el mateix sisè lloc 
de la temporada passada tot i que hi ha 
un partit pendent (El Àlamo- Rivas) que 
l’hi podria fer perdre un lloc a mans del 
Rivas si guanya.

CN MATARÓ  - S.S REYES 3-3
Xavier Peral - Franco 0-3
Yordi Jason Ramos - JM Gómez 0-3
Joan Moregó - Morato 3-0
Xavier Peral - JM Gómez 3-1
Joan Moregó - Franco 3-0
Yordi Jason Ramos- Morato 2-3 

El masculí de moment és sisè
En el partit disputat a la tarda del dissab-
te l’equip masculí del Quadis va tancar la 
seva participació per aquesta temporada 
a la Superdivisió Estatal amb un empat 

davant un dels dos equips que perden 
la categoria.

CLASSIFICACIÓ. Cartagena 43; Priego 38; 
Borges 37; Arteal 31; Irún 27, CN MATARÓ 
QUADIS 16; Rivas 15, El Àlamo 13; Burgos 
12, Hispalis 10, San Sebastián de los Reyes 
9, Oroso 9. Baixen els dos últims classifi cats. 

El femení ja era subcampió
En categoria femenina el CN Mataró 
Quadis ja havia acabat i aquesta setmana 
s’ha jugat la darrera jornada. 

CLASSIFICACIÓ. Cartagena 44; CN MATA-
RÓ QUADIS 36; Balaguer 34; Calella 32, 
Vic i Irun 24, Priego 22, Arteal 20, Falcons 
Sabadell 12, Linares 8, Ciudad de Granada 
i Avilés 2. Aquests dos últims equips perden 
la categoria.

Acaba la Superdivisió 
Estatal amb doble títol 
del Cartagena

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Xavier Peral subcampió del Top 
Català Absolut
Els passats dies 2 i 3 de maig, es va jugar 
a les Borges Blanques el Top Català Ab-
solut de tennis taula on van participar els 
millors palistes catalans, entre ells tres 
jugadors del CN Mataró Quadis, Xavier 
Peral, Yordi Jason Ramos i Cati Zamorano.

De l’actuació mataronina el més des-
tacat va ser el subcampionat de Xavier 
Peral, el mataroní dels set partits que va 
disputar en va guanyar 6 i només en va 
perdre 1 davant Oriol Monzó del Borges 
que es va proclamar campió català. 
Yordi Jason Ramos i Cati Zamorano van 
quedar en 7a posició acusant encara la 
inexperiència en grans competicions com 
aquesta.   

Quart i cinquè lloc del 
CNM al Campionat de 
Catalunya per equips 

TRIATLÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana tres equips del 
CN Mataró van participar en el Campionat 
de Catalunya de Triatló per equips que 
com és habitual es va celebrar al Prat 
de Llobregat.

Quart lloc del masculí
L’equip masculí va acabar quart (1:00.06) 
a només 25 segons del podi, gran resultat 
del CN Mataró que va demostrar un altre 
cop que està entre els millors equips 
catalans.

 L’equip va estar format per: Dani 
González, Francesc Juarez, David Rovira, 
Xavi Casal, Antolí Faura  i Alex Cortijo.

CInquè lloc del femení
Gran paper també del conjunt femení 
que va acabar cinquè (1:14.18) després 

de competir fi ns al fi nal amb els millors.  
L’equip el van formar: Claudia Luna, 

Sheila Brillas, Raquel Marin, Judit Zara-
goza i Joana Martínez. 

Segon lloc de l’equip Open
En categoria open el CN Mataró va pre-
sentar un equip que va acabar en segona 
posició (1:04.14). 

L’equip va estar format per: Pablo 
López, Guille Cortijo, Javi Castro, Oriol 
Farré i Adrià Parra.

Copa del Rei
Ara aquest cap de setmana el CN Mataró 
es desplaçarà fi ns a la localitat d’Orpesa 
per disputar la Copa del Rei i el Cam-
pionat d’Espanya per relleus, on un cop 
més l’equip mataroní competirà entre els 
millors equips de l’estat.

L’equip mataroní també estarà present 
dissabte a la Triatló Sprint de Sant Feliu i 
diumenge a l’Ironman 70.3 a Calella. Per 
últim el veterà Josés Luis Cano participarà 
dissabte a l’Ironcat a L´Ampolla.   
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Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1673

Recolliu les entrades a les nostres ofi cines, 
de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista. 
C. d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Guanyadors 

L’amor té premi

Nova adaptació cinematogràfica 
d’una obra d’un escriptor com Ni-
cholas Sparks, ‘El viaje más largo’ 
explica la història d’un amor im-
probable entre un cowboy lesionat 
i una universitària. La química apa-
reix a l’instant amb una atracció 
física masculina basada en la cor-
pulència, la simpatia i l’educació 
dels cavallers del sud. La noia 
cau rendida davant del fornit ge-
net en un entorn rural tan bucòlic 
com impol·lut mentre el romanç 
és bressolat per la pertinent i om-
nipresent música country. Però 
l’enamorament del cowboy i la 
col·legiala discorrerà en paral·lel a 
una altra història romàntica des del 
moment que salven un avi sinistrat 
en un accident de cotxe.

La pel·lícula aleshores es bi-

EL VIAJE MÁS LARGO. GEORGE TILLMAN JR.
CRÍTICA JOAN MILLARET/AMIC - REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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furca en dues direccions, entre 
present i passat. Ambdues històries 
s’entrellaçaran creant l’efecte que 
una s’emmiralla en l’altra per crear 
una gradació de les virtuts immor-
tals de l’amor. 

Tot i que podríem dir que la 
història d’amor pretèrita guanya cla-
rament la partida, al demostrar més 
i millor treball interpretatiu, així com 
una major solidesa i densitat en la 
història evocada, la pel·lícula com-
pleix sense sortir-se del rengle, amb 
el perfecte catàleg dels llocs comuns 
del cinema romàntic. 

Una col·lecció de tòpics i clixés 
que confi rmen un cop més l’enèsima 
ocasió perduda de convertir l’amor 
en una obra d’art mentre es conso-
lida el tractament de l’amor com a 
pura mercaderia de saldo.

Quin any es va estrenar la 
primera Mad Max?

‘11’

Laura Lopez Navarro,
Estanislao Cocera Martinez.
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Les estrenes
Mad Max: Furia en la 
carretera 

Perseguit pel seu passat, Mad Max 
creu que la millor forma de sobreviu-
re és anar sol pel món. Tot i això, 
s’acaba veient arrossegat a formar 
part d’un grup de fugitius que viat-
gen a través del desert escapant d’un 
tirà.
Direcció: George Miller
Intèrprets: Tom Hardy, Charlize 
Theron, Nicholas Hoult
120min

El gurú de las bodas 

Quan falten dues setmanes per ca-
sar-se amb la noia dels seus somnis, 
en Doug encara no ha trobat cap 
conegut que pugui ser el seu padrí. 
Finalment, acaba contractant algú 
per a què faci el paper.
Direcció: Jeremy Garelick
Intèrprets: Kaley Cuoco, Josh Gad, 
Kevin Hart.
101min

A cambio de nada

Un noi de 16 anys va passant la vida 
amb el seu millor amic. La separació 
dels seus pares l’afecta i s’escapa de 
casa. Aviat comença a treballar al ta-
ller d’un delinqüent que li ensenya 
com anar per la vida.
Direcció: Daniel Guzmán. 
Intèrprets: Miguel Herrán, Antonio 
Bachiller, Luis Tosar.
93min

El viaje más largo

Història d’amor entre en Luke, un 
antic campió de rodeos que vol tor-
nar a les competicions, i la Sofi a, 
una estudiant a punt de començar 
la seva feina somiada en el món de 
l’art a Nova York.
Direcció: George Tillman Jr. 
Intèrprets: Scott Eastwood, Britt 
Robertson, Alan Alda, Oona Chaplin.
139min

Suite Francesa

Durant l’ocupació alemanya de 
l’exèrcit nazi a França, una noia fran-
cesa de poble que té el marit com a 
presoner de guerra, inicia una relació 
amb un soldat ofi cial alemany.
Direcció: Saul Dibb
Intèrprets: Michelle Williams, 
Matthias Schoenaerts, Kristin Scott 
Thomas.
107min

Vengadores: Era de Ultron

Quan en Tony Stark decideix reacti-
var un programa creat per mantenir 
la pau mundial, crea la intel·ligència 
artifi cial Ultron, que pren vida i de-
cideix que la humanitat és el perill 
que cal eradicar. Caldrà la reunió de 
tots els Venjadors.
Direcció: Joss Whedon
Intèrprets: Robert Downey Jr, Chris 
Evans, Chris Hemsworth.
141min
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Quants cops ens hem trobat, 
quan marxem de cap de setma-
na, amb el problema de no saber 
on anar a menjar, perquè no co-
neixem l’entorn? A partir d’ara, 
quan visitem la zona gironina 
de Santa Coloma de Farners, 
tindrem una bona referència de 
cuina catalana de primera qua-
litat. A Riudarenes hi trobem 
el Restaurant La Brasa, un es-
tabliment amb molta tradició i 
experiència on podrem gaudir 
d’un bon àpat, totalment casolà.

Tenen una carta molt extensa que 
ens permet degustar el bo i millor 
de la cuina catalana, des dels tra-
dicionals canelons a les verdures a 
la brasa, passant pels embotits de 
la casa, les patates a la brasa amb 
allioli, l’arengada a la brasa amb 
mongetes, els cargols, les anques 
de granota, la vedella guisada amb 
bolets, els peus de porc, també 
trobareu diferents Bolets de tem-
porada. Per altra banda, com el seu 
nom indica, hi podem degustar les 
millors carns a la brasa, així com 

els millors rostits d’ànec o conill, 
per exemple.

L’establiment és molt acollidor i 
agradable, a part que tenen celler 
propi on trobarem molt bons vins i 
caves. S’ha de tenir en compte que 
també les postres són casolanes, per 
acabar d’arrodonir un bon àpat. En 
defi nitiva, un lloc ideal si decidim 
fer una sortida per la zona, molt 
bona per fer-hi caminades, visitar 
ermites o fonts tant d’aigua dolça 
com picant que podem trobar als 
voltants 

Restaurant La Brasa
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: CEDIDES

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic
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Cargols a l’estil de l’àvia
Preparació: Triem els cargols i els 
posem al foc, en una olla amb ai-
gua, fi ns que comencin a bullir. A 
continuació es renten quatre ve-
gades, fi ns que estiguin ben nets, 
i els deixem bullir en aigua amb 
sal i unes herbes aromàtiques, 
fi ns que estiguin ben cuits. Per al-
tra banda, en una cassola de fang 

Restaurant La Brasa
C/ Santa Coloma de Farners, 21. 
Riudarenes (Girona).
Tel. 972 85 60 17
www.labrasa.com
Obert tots els dies al migdia.
Els dilluns també.

es fa un abundant sofregit amb 
oli d’oliva, ceba, tomàquet i les 
botifarres. A continuació hi tirem 
el vi, el conyac, la sal, la picada, 
el pebre i les herbes aromàtiques. 
Un cop tenim el sofregit preparat, 
hi afegim els cargols prèviament 
bullits i ho deixem coure fi ns que 
estigui al punt.

Pl. Santa Anna, 9 - Mataró. 
Tel. 937 963 779

Davant Pàrquing SABA 
Pça. Sta. Anna
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Els dilluns també.

Cava recomanat

El cava Brut Nature Formiga & Sicres.

Ingredients
- 200 cargols
- 1 ceba de Figueres
- 1/2 quilo de tomàquets
- 2 botifarres de carn crua Duroc
- oli d’oliva verge
- 1/2 got de vi i 1/2 de conyac
- sal, pebre, picada d’all i julivert i
  herbes aromàtiques.

El cava Brut Nature Formiga & Sicres.

2P Restaurant LA BRASA 1675.indd   3 13/5/15   16:37



CiU vol un equipament cultural, 
comercial i gastronòmic a Can Cruzate   

L’illa de Can Cruzate, entre la Plaça 
Gran i la de l’Ajuntament resta ur-
banísticament aturada des de fa 
anys. Precisament aquesta pastilla 
és on Convergència i Unió vol ubi-
car un nou pol d’atracció i promoció 
econòmica, posant les bases pel que 
els convergents anomenen el ‘Mata-
ró Fòrum’ i que ha de combinar un 
equipament cultural, que no volen 
concretar, amb usos comercials i 
gastronòmics de qualitat.

“El Fòrum Mataró ha de lligar el 
patrimoni romà amb la promoció del 
producte de qua-
litat de la Plaça 
Gran, enllaçant 
amb Santa Ma-
ria i establint una 
connexió fi ns a la 
Plaça de les Tere-
ses, de Cuba i El Corte Inglés que 
faci potent el centre i el Nucli An-
tic”, assegura Fernàndez.  En aquest 
sentit la proposta també es relacio-
naria amb l’àmbit cultural de tota 
la Riera, on es concentren la major 
part d’equipaments culturals de la 
ciutat al que caldria sumar l’inclòs 
al Fòrum.

CiU treballa propostes de cam-
panya amb l’horitzó del 2040 però 
creu que els nous usos de Can Cru-

zate es podrien acordar en el pròxim 
mandat i començar-hi a treballar. 
Admeten, això sí, que el projecte 
requerirà la participació d’agents, 
entitats i entorn.

Relacionat amb l’entorn
El darrer pla urbanístic de la zona 
ja preveia un equipament cultural a 
tocar de la Plaça de l’Ajuntament. 
El projecte de Mataró Fòrum recull 
aquesta possibilitat, si bé Quim Fer-
nàndez no especifi ca els usos que 
hauria de tenir: “hi podem situar un 
auditori, una biblioteca o una sala 
d’exposicions”. 

On sí que incideix la proposta 
de CiU és en relacionar el projec-
te amb l’entorn. “Creiem que tot 

el Centre ha de 
ser una gran zona 
comercial a cel 
obert i és per això 
que imaginem lo-
cals comercials i 
gastronòmics de 

qualitat a les plantes baixes del 
Fòrum” explica el regidor Miquel 
Rey, que vincula el projecte a tota 
una aposta per fer més atractiu el 
Centre. Respecte de la possibilitat 
d’incloure habitatge en el projecte 
urbanístic, l’alcaldable ho supedita 
“al fi nançament que puguem trobar, 
l’habitatge no és prioritari sinó que 
ho és el fet de potenciar la zona i re-
lligar els pols d’atracció que tenim, 
que són molts i bons”. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA CUGAT COMAS
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El candidat del PP José Manuel Ló-
pez, acusa CiU d’haver “abusat de 
la contractació menor” i que s’hagin 
fet “centenars de contractes” a la 
regidoria de Cultura a “gent molt 
propera”. Els populars asseguren 
que en el darrer mandat s’han fet 
contractes menors de 18.000 euros 
“de dubtosa ètica “sense passar per 
un procés de licitació”. López diu-
que “és inadmissible” i que “els 
auditors ho han dit més d’una vega-
da”. El candidat aposta per “agrupar 
contractes i fer un procés de licitació 
per reduir costos i permetre el lliure 
mercat”. López explica que “el seu 
model és un Ajuntament amb parets 
de vidre”. També aposta per tancar 
l’empresa municipal d’urbanisme, 
PUMSA.

El líder popular mataroní assegura 
que “cal una auditoria completa a 
l’empresa municipal d’urbanisme, 
PUMSA”. López apunta que “un cop 
tot aclarit, tancaria l’empresa i tras-
lladaria el departament d’urbanisme 
municipal a la Nau Minguell”. Se-
gons el candidat, “actualment es 
paga un lloguer molt alt a la seu de 
l’Edifi ci de Vidre i es podria tras-
lladar a la Nau Minguell que és un 
equipament de titularitat municipal 
i està buida”. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

El PP acusa CiU de  
“centenars” de contractes 
“a dit” a Cultura 

José Manuel López advoca 
per tancar Pumsa i traslladar 
Habitatge a la Nau Minguell       

Fernàndez defensa el projecte 
Mataró Fòrum com a pol 
d’atracció al Nucli Antic  

Hi podem situar 
un auditori, una 

biblioteca, una sala... 
s’haurà d’acordar

Tot 5 ciutat CIU.indd   1 13/5/15   16:34



Cardedeu viu el cap de setmana del 
22 al 25 de maig la seva tradicio-
nal Fira de Sant Isidre, la FICARD. 
Es tracta d’un dels esdeveniments 
més concorreguts de la vila, amb 
gran renom a la seva comarca i en 
comarques veïnes com el Maresme.

FICARD és un referent de les 
fi res multisectorials. Una fi ra que 
dedica un pes especial a la rama-
deria i l’agricultura sense oblidar la 
gastronomia, però que cada vegada 
més s’obre a nous sectors.

Fira de Turisme Rural i Familiar
A més, enguany també se celebra 
la segona edició de la Fira de Turis-
me Rural i Familiar, on els visitants 
podran conèixer de primera mà les 
principals ofertes i serveis relacio-
nats amb aquests sectors i trobar 
mil i una ofertes de lleure per gaudir 
de la natura a qualsevol part de la 
geografi a catalana.

La FICARD és una mostra 
excel·lent de bestiar boví i equí, que 
se suma a les parades comercials, 
i amb activitats tradicionals com el 
singular concurs mundial de menja-
dors de borregos, la burricada (cursa 
amb rucs), la gimcana amb cotxes 
o la mostra gastronòmica, amb una 
àmplia oferta de plats creats per 
restaurants de la zona. 

cultura

La Fira de Sant Isidre 
torna, amb tota la seva 
força, a Cardedeu

FIRES I FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Del 22 al 25 de maig se 
celebra la fi ra ramadera i la de 
Turisme Rural i Familiar
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Història de les eleccions municipals de Mataró
Des de Lucius Marcius fi ns a Joan Mora molts han estat els alcaldes de la nostra ciutat

Lucius Marcius Optatus té el privi-
legi de ser el primer alcalde de la 
història de Mataró. Tot i que la ciu-
tat romana d’Iluro es va fundar entre 
el 80 i 70 a. C, no és fi ns a fi nals 
d’aquest segle I a.C que l’emperador 
August dóna el títol de municipi a 
la ciutat que ara coneixem com a 
Mataró. A Roma l’emperador era la 
màxima autoritat política i religio-
sa, però com que els seus dominis 
eren tan extensos, cada ciutat tenia 
un govern local que era la cúria. El 

president de la cúria era el “duum-
vir” que vindria a ser l’alcalde de 
la ciutat, el seu càrrec era electiu 
(s’escollia a Roma) i anual, un cop 
acabava el seu mandat passava a ser 
membre vitalici de la cúria. 

Doncs bé, gràcies a una làpida fu-
nerària trobada precisament davant 
d’on avui dia hi ha l’ajuntament, 
sabem que Lucius Marcius Optatus 
va ser el primer “duumvir” de la 
ciutat d’Iluro, i fi ns i tot es creu que 
ell hauria estat l’impulsor del primer 

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: ARXIU

TEXT: ELOI SIVILLA

Aprofi tant que les eleccions municipals estan a girar la 
cantonada, des del Tot Història hem cregut convenient fer un 
breu repàs a la història dels diferents alcaldes i governs que 
han manat a casa nostra. Veurem com al llarg dels segles la 
manera d’escollir i triar els governants ha anat evolucionant 
fi ns a arribar al sistema democràtic que avui dia coneixem. 
Des de la fundació de la ciutat romana d’Iluro fi ns a l’alcalde 
sortint Joan Mora, els homes que han governat Mataró han 
estat molts i d’ideologies ben diferents, i diem homes perquè 
mai una dona ha estat al capdavant de la ciutat, qui sap si d’aquí 
a uns anys escriurem un altre reportatge narrant el triomf de 
la primera alcaldessa de la història de Mataró. 

cens de la ciutat, una eina que en 
l’actualitat és essencial per poder 
organitzar unes eleccions. 

La ciutat romana i la seva admi-
nistració van perdurar segles i segles 
però van acabar desapareixent. En 
els inicis de l’edat mitjana l’urbs 
d’Iluro esdevingué en la Vila de Ma-
taró que va passar a ser governada 
pels senyors feudals dels castells 
de Mata i Burriac. Uns senyors que 
des del seu castell controlaven la 
vida dels mataronins i mataronines 
gràcies a la gràcia de déu i del rei. 

Neix el primer govern municipal
El 1391 la vila de Mataró va rebre el 
permís reial de Joan I El Caçador per 
constituir-se en universitat (conjunt 
de veïns). Això va donar als mataro-
nins el dret a reunir-se i organitzar-se 
per combatre els abusos del senyor 
feudal. La victòria de la vila es va 
ofi cialitzar l’any 1419 quan Mataró 
deixa de ser del senyor feudal de 
Mata i passa a mans de la corona. 

Amb aquest canvi va aparèixer el 
primer govern municipal de Mata-
ró, el Consell de la Universitat, una 
assemblea formada per 8 con-
sellers i 4 jurats (entre ells el 
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jurat en cap) amb dret de veu i 
vot. El president del consell 

era el jurat en cap. Per sobre del 
govern municipal hi havia el batlle, 
que era el representant de la corona 
i s’encarregava de l’ordre públic, la 
defensa i la justícia del territori. Els 
membres del Consell s’escollien el 
dimarts de Pasqua i el seu càrrec 
tenia una durada d’un any.

La insaculació
A partir de l’any 1519 el Consell 
va passar a estar format per 20 
persones que eren escollides per la 
insaculació. Cap mataroní que fos 
escollit es podia negar a ocupar el 
seu lloc en el Consell i per primer 
cop els membres del govern munici-
pal rebien un salari a canvi. 

La insaculació era el sistema que 

es feia servir per escollir els mem-
bres del Consell de la Universitat 
de Mataró, i de moltes altres pobla-
cions catalanes durant el fi nal de 
l’edat mitjana i els inicis de l’època 
moderna. Aquest sistema consistia 
a escriure el nom de cada candidat 
en un paperet que s’introduïa dins 
d’un rodolí de fusta o de cera i es 
col·locava dins d’una bossa o sac, 
juntament amb altres rodolins que 
contenien els noms dels altres can-
didats. Llavors, una mà innocent 
extreia tants rodolins com persones 
calia escollir pel govern municipal. 
Els candidats eren persones d’un 
cert estatus social i no tothom podia 
ser candidat. La majoria dels candi-
dats eren gent adinerada, nobles o 
comerciants. 

El Consell cada cop va ser un 

òrgan més participatiu i obert i el 
1713 ja estava format per 35 per-
sones. Però poc temps més duraria 
aquest model de govern municipal, 
ja que després de la Guerra de Suc-
cessió, amb la victòria Felip V i el 
Decret de Nova Planta s’abolirà el 
Consell de la Universitat.

Neix el terme ajuntament
Amb el decret de Nova Planta naixe-
ran els ajuntaments que passaran a 
ser els òrgans de govern municipal. 
El primer ajuntament de Mataró es-
tarà format per 8 regidors perpetus 
i vitalicis que seran escollits des 
del govern central, per sobre d’ells 
hi haurà la fi gura del corregidor que 
serà la màxima autoritat local. Els 
anys posteriors el monarca de torn 
anirà introduint canvis al sistema 
governamental local, però no serà 
fi ns després de la Constitució de 
Cadis de 1812 que es produiran 
grans canvis.

L’any 1813 en mig de la Guerra 
del Francès i amb Mataró en mans 
dels francesos, la nostra ciutat 
tindrà el seu primer ajuntament 
constitucional format per un 1r 
alcalde, un 2n alcalde, 8 regidors 
i 2 procuradors, tots eren càrrecs 
anuals i van ser escollits per su-
fragi universal indirecte. Ignasi 
d’Arnau serà l’Alcalde. L’any 
1820 amb l’inici del trienni 
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liberal (1820-1823) els membres 
de l’ajuntament seran escollits per 
elecció democràtica tal com establia 
la Constitució de Cadis de 1812 
i Gaspar Borràs i Carbonell sortirà 
escollit alcalde. 

Primer alcalde republicà
Josep Abadal que va ser alcalde del 
1873 al 1874, té l’honor de ser el 
primer alcalde republicà de Mataró. 
Va ser escollit per sufragi universal, 
però la seva aventura a l’alcaldia va 
ser efímera com ho va ser la I Re-
pública Espanyola. Després del cop 
d’estat del General Pavia, Josep Gar-
cia Oliver, de la coalició monàrquica 
liberal, fou nomenat provisionalment 
alcalde, càrrec que ja havia ocupat 
del 1870 al 1872. 

A partir d’aquí i fi ns a la dictadu-
ra de Primo de Rivera (1923-1929) 
l’ajuntament de Mataró anirà tenint 
diversos alcaldes del Partit Liberal i 
del Partit Conservador que s’aniran 
alternant en el poder. 

II República 
Després de la dictadura de Primo 
de Rivera, el 12 d’abril de 1931 es 
van celebrar arreu de l’estat unes 
eleccions municipals que van ser un 
plebiscit entre República i Monar-
quia, la població va anar en massa 
a votar i el triomf de les esquerres 
a les grans ciutats va ser absolut. 
A Mataró la victòria va ser per a la 
candidatura Republicano-Socialista 
formada per tres partits, Esquerra 

Republicana per Catalunya, Acció 
Catalana Republicana i l’Agrupació 
Socialista, fi lial del PSOE a Mataró. 
Josep Abril i Argemí d’ERC va ser 
escollit alcalde. 

Recordar que després de la Guerra 
Civil, Josep Abril va ser condemnat a 
mort per un Consell de Guerra el 7 
de març del 1939 i va ser afusellat 
al Camp de la Bota.

Vot femení
Les espanyoles van poder votar per 
primer cop a les eleccions generals 
de 1933 que van guanyar les dre-
tes. Pel que fa a les eleccions locals, 
el primer cop que les mataronines 
van escollir alcalde va ser l’any 
1934 quan va ser escollit alcalde 
Salvador Cruxent d’ERC que serà 
substituït, juntament amb el govern 
d’esquerres, pels fets d’octubre. Tot 
seguit tres alcaldes diferents de la 
Lliga manaran fi ns al 1936, quan 
novament serà escollit democràtica-
ment alcalde Salvador Cruxent. Amb 
el fi nal de la Guerra i la victòria de 
Franco, les eleccions municipals i 
totes les altres quedaran enterrades 
molts anys. 

Recuperació democràtica
Després de la mort del dictador, el 
15 de juny de 1977 Espanya va 
tornar a viure unes eleccions ge-
nerals democràtiques, les anteriors 
s’havien celebrat l’abril de 1936. El 
guanyador de les eleccions va ser la 
UCD i Adolfo Suárez va ser el pri-

mer president democràtic d’Espanya 
després de la dictadura. La segona 
força més votada va ser el PSOE, 
seguit del Partit Comunista que es 
va legalitzar pocs dies abans de les 
eleccions. A Mataró la força més 
votada fou el PSC-PSOE, seguida 
de la coalició nacionalista i dels 
comunistes del PSUC.

Mataró, com la resta de localitats 
de l’estat, va haver d’esperar fi ns 
a l’any 1979 per anar a les urnes 
i escollir el seu alcalde. El PSC-
PSOE va ser el guanyador d’aquelles 
eleccions amb el 31% dels vots, 
obtenint vuit regidors, el PSUC 
aconseguiria el 26% dels vots i 7 
regidors, CIU el 25% dels vots i 7 
regidors, Centristes de Catalunya CC 
UCD el 12% dels vots i 3 regidors, 
mentre que ERC que va obtenir no-
més el 3% dels vots es va quedar 
fora del consistori. 

La participació en aquelles elec-
cions va ser del 65%, mentre que un 
34% de la població en edat de votar 
es va abstenir. Joan Majó i Cruzate, 
del partit socialista, va ser escollit 
alcalde de Mataró, càrrec que os-
tentaria fi ns a l’any 1983 quan el va 
succeir el també socialista Manuel 
Mas i Estela. Els socialistes locals es 
van aferrar a l’ajuntament de Mataró 
fi ns al 2011, Mas va plegar el 2004 
i Josep Antoni Baron va agafar el re-
lleu fi ns a la victòria de Joan Mora 
de CIU ara fa quatre anys. 

Qui serà el següent?
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    L’ALCALDE JOSEP ABRIL VA PROCLAMAR LA II REPÚBLICA DES DEL BALCÓ L’ANY 1931   JOAN MAJÓ I CRUZATE
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Una quinzena d’start-ups han co-
mençat aquesta setmana el seu 
procés de creixement en la segona 
edició del Pla Embarca de la Gene-
ralitat de Catalunya, un programa 
de 6 mesos de durada que les em-
preses seguiran a l’acceleradora 
Start-up Catalonia ubicada a les 
instal·lacions del TecnoCampus.

Les companyies que participaran 
al Pla Embarca a l’acceleradora de 
Mataró són Macsha, Misswood, In-
door Climate, Friend Trips, La Sala 
Dentals, Effi liogics, Miniboxbar, Fit 
and Sit, Likely, Starcat App Develo-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

14 start-ups inicien al TCM el 
seu procés de creixement

1

pment, Vintage Partners, M Drone, 
Nzero, Mostrarium, Emón Select. 
De les 15 participants, quatre són 
empreses que actualment ja estan 
instal·lades al TecnoCampus.

Aquesta edició del programa -que 
també se segueix a les accelera-
dores de la Generalitat a Lleida, el 
Baix Llobregat, la Catalunya Central, 
la Catalunya Sud, i Girona- compta 
en total amb la participació de 85 
empreses de tot Catalunya. És una 
iniciativa que es va posar en marxa 
el 2013 i que s’emmarca en el Ca-
talunya Emprèn de la Generalitat, 

que impulsa i unifi ca les polítiques 
de foment de l’emprenedoria.

Segons el director del Catalunya Em-
prèn, Pere Condom, “els resultats de 
l’edició del 2014 a tot Catalunya ens 
mostren que gairebé la meitat de les 
companyies participants van acon-
seguir incrementar el seu capital, 
que un 30% va començar a expor-
tar i que la facturació global de les 
empreses va créixer un 47%”. En 
referència a la creació d’ocupació, el 
director subratlla que “les empreses 
van incrementar el personal en 1,2 
treballadors de mitjana”.
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Per tercer any consecutiu, la Fun-
dació TecnoCampus convoca les 
Beques TecnoCampus, dirigides a 
estudiants que iniciïn ensenyaments 
universitaris de Grau a les Escoles 
Universitàries de la Fundació Tec-
noCampus. Per a aquest curs, es 
posen a disposició dels estudiants 
22 beques.

Les beques cobreixen l’import total 
de la matrícula de les assignatures 
a les quals l’estudiant es matricula 
per primera vegada al llarg del Grau, 

Convocatòria de les Beques 
TCM per a estudis de grau 

per períodes anuals acadèmics i fi ns 
a assolir els crèdits necessaris per a 
l’obtenció del títol. L’estudiant que 
obtingui una beca, la mantindrà 
els quatre cursos del grau mentre 
compleixi les condicions tant so-
cioeconòmiques com acadèmiques 
establertes a les bases.

Els interessats han de presentar la 
sol·licitud de la beca i la documen-
tació requerida a l’Àrea de Gestió 
Acadèmica del TecnoCampus. El 
model de sol·licitud i la documen-

tació que es requereix es poden 
descarregar juntament amb les ba-
ses de la convocatòria a la web del 
mateix TecnoCampus. El període de 
presentació de les sol·licituds acaba 
el proper 20 de maig.

A la primera edició, el curs 2013-
14, es van convocar 17 beques i se’n 
van adjudicar 11. A la segona edició, 
el curs  2014-15, es van convocar 
21 beques i se’n van adjudicar 13 
i es van renovar 8 beques de la pri-
mera edició.
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Un nou projecte de fi sioteràpia a 
la ciutat busca oferir la màxima 
qualitat i el millor servei als seus pa-
cients. Des del nou espai del carrer 
Sant Cugat 49, les professionals de 
Physios busquen aplicar un tracta-
ment personal a cada pacient on la 
metodologia no es limiti a alleugerir 
les molèsties del moment sinó que 
es treballi de cara a aconseguir una 
salut i un benestar òptims en tot 
moment.

Des de Physios creuen en educar 
el cos del pacient i proporcionar 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

La millor prevenció i tractament fi sioterapèutic a Physios 

3

a tots i cada un d’ells els coneixe-
ments necessaris per a ser capaços 
d’anticipar-se a situacions que 
empitjorin les seves lesions o pa-
tologies. Oferir, en defi nitiva, unes 
bones eines de prevenció.

A més de tots els serveis habi-
tuals d’un centre fisioterapèutic 
d’aquestes característiques com els 
massatges terapèutics, la teràpia 
manual, la rehabilitació funcional o 
el drenatge limfàtic manual, Physios 
destaca com a punt de referència en 
el tractament del sòl pelvià. Aquesta 

disciplina es dedica a la prevenció i 
tractament de tot tipus de trastorns 
funcionals de la regió abdominal, 
pèlvica i lumbar -incontinències 
urinàries, descens d’òrgans o dis-
funcions sexuals-, problemes molt 
comuns que no es tracten amb 
professionals per vergonya o tabús.

Els serveis relacionats amb la dona 
i la maternitat són molt importants 
a Physios, que ofereix grups de gim-
nàstica abdominal hipopressiva així 
com classes de preparació al part i 
de recuperació postpart.
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Dins de la reforma fi scal del 2015, 
es va incloure per part del govern 
de l’Estat, la creació d’una nova fór-
mula d’estalvi per a totes aquelles 
persones que volen acumular a poc 
a poc un capital de cara a la jubi-
lació. L’objectiu és complementar 
la nostra pensió. Per aquest mo-
tiu les companyies d’assegurances 
han creat les assegurances indivi-
duals d’estalvi a llarg termini, i que 
s’anomenen SIALP.

Es tracta d’un producte d’estalvi 

periòdic que ofereix seguretat, li-
quiditat, garantia de rendibilitat, 
fl exibilitat, simplicitat i en el que els 
seus rendiments queden exempts de 
tributació si es compleixen una sèrie 
de requisits.

La llei només permet que cada client 
pugui ser titular d’un sol producte 
d’estalvi SIALP. Les aportacions que 
es puguin fer no poden superar els 
5.000 euros a l’any en cap dels exer-
cicis de vigència del pla d’estalvi i 
el que dóna seguretat és que la llei 

estableix que s’ha de garantir al seu 
venciment, com a mínim, el 85% 
dels seus diners. 

Algunes companyies d’assegurances 
garanteixen el 100% de la inversió. 
Existeix la possibilitat del rescat 
total de pla, però per gaudir dels 
benefi cis fi scals la inversió haurà de 
romandre almenys 5 anys.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Assegurança 
d’estalvi i 
jubilació
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TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENDO MAMPARA BAÑO. Nueva. Color 
blanco. 1,45cm. 80€. 626.529.009
VENC CADIRA SALVAESCALES nova 
ideal persones amb mobilitat reduï-
da. Ocasió. Tlf: 660.081.979

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS: Centro Ma-
taró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifica-
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 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h. 
SE VENDE ‘XIRINGUITO’ de playa en 
Mataró. Condiciones interesantes. 
630.500.762 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN 650.919.205 
LA ROCA DEL VALLÉS, La Torreta. Piso 
bajo semi-nuevo, tiene comedor con 
cocina americana, baño completo, 
1h. y parking, económico, 385€. 
651.862.517
C/MAJOR. Primer piso de 3h. amue-
blado, balcón y galería, 480€ . 
626.529.009
ARGENTONA. Bien situado, piso pri-
mero de 3h. baño y aseo, balcón y 
patio de 9m2. conservado, 500€. 
651.862.517
Z. ROCABLANCA. Piso primero semi-
nuevo, tiene 2h. comedor con cocina 
amerciana, baño, tiene algún mue-
ble, 430€. 626.529.009
A L Q U I L O  H A B I TA C I Ó N  s e ñ o r. 
634.741.131 

ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
LOCAL 300M2 COMERCIAL. 800€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Ma-
taró 10x3,5 (190€). 609.873.666
URGEIX. TRASPAS CENTRE d’estètica 
al centre. Amb aparotologia inclosa. 
Per no poder atendre. 618.753.003 

TREBALL
 

NATIVE EFL TEACHER required for lan-
guage school  in  El  Masnou, 
Barcelona for July course with possi-
bilities of straining in Sept. Looking 
for Creative, Enthusiastic, Sociable 
teacher with at least 2 years’ expe-
r ience.  Send CV to  k ie ran@
hiberniahouse.com 
SI NO ESTÁS ESTUDIANDO y tie-
nes ganas de trabajar llama al 
630.593.341 Sra. Rubio 
BUSCO CAMBRERA FRANKFURT. A Vi-
lassar de Mar. Torn tarda-nit. Toni 
93.750.68.27 
DKV SEGUROS, BUSCA comerciales, 
con ganas de emprender una carre-
ra profesional. Atractivo e innovador 
plan de negocio y alta remunera-
ción económica. Interesados enviar 
currículum a: mario.gomez@dkvse-
guros.es 
SE OFRECE CASA Y contrato de traba-
jo de 20 horas, persona prejubilada, 
entre 55 y 60 años, para manteni-
miento y cultivo fi nca en el Maresme. 
Preferible casado, sin hijos a cargo. 
Necesario carné de conducir. Tlf. 
93.464.13.10 
ES BUSCA CAMBRERA amb experièn-
cia per hamburgueseria a Mataró. 
667.749.475
SE OFRECE SEÑORA limpieza, plan-
cha. Con experiencia. 7 € /hora. 
601.192.779
CHICA COCHE PROPIO busca lim-
pieza, canguro, cuidado mayores. 
697.907.931

 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

  EL TOT MATARÓ - 
OFIC. Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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CHICA BUSCA TRABAJO dependienta, 
camarera. 631.185.234
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
camarera piso, cuidado mayores. 
632.072.254
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
633.171.538 
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
667.125.635 
CUIDO DISCAPACITADOS, ANCIANOS, 
niños. 667.125.635 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayo-
res. Día o noche. 600.655.639 
LIMPIO, CUIDO MAYORES. Disponibili-
dad horaria. 688.413.015 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha expe-
riencia. Se ofrece cuidado personas 
mayores. 690.947.411 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por horas. 
Mañana o tarde. 617.110.274 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por horas. 
Mañana o tarde. 610.114.737 
C U I D O  A N C I A N O S  I N T E R I N A . 
639.594.661 
BUSCO TRABAJO limpieza, ayudante 
cocina. Experiencia. 688.233.369 
SENYORA CATALANA CUIDA perso-
nes grans. Experiència 15 anys. 
616.300.800 

CLASSES

CURSOS DECOUPAGE 93.799.53.51

PROFESSIONALS

LOGOPÈDIA, PSICOLOGIA, REEDUCACIÓ 
d’hàbits d’estudis. 601.077.781 
PALETA ECONÓMICO 697.685.580 

TREBALL

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1675
DEL 15 AL 21 DE MAIG DE 2015 

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Fes-
tes majors, festes de carrer, festes 
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 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abr i l lantats.  Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790
PINTOR PRESUPUESTOS AJUSTADOS. 
607.480.942
¡GRATIS! LIMPIEZA, RECOGIDA de mue-
bles. 634.792.469
MUDANZAS MUY ECONÓMICAS . 
632.734.890
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, electrici-
dad, aparatos eléctricos, reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
FLASHPINT PINTAMOS pisos 3/4hab., 
300€, material incluido, limpieza, 
rapidez, profesionalidad. 10 años 
experiencia. 634.869.223 (Sr.Díaz) 
SE REPARAN neveras, lavadoras, te-
levisiones. Félix 93.799.10.51 
/629.483.178 
P A L E T A  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
E S T É T I C A  Y  Q U I R O M A S A J E . 
698.523.873 
M A S A J E S  T E R A P E U T I C O S . 
695.859.536 
PINTOR PROFESIONAL. Pinta pisos 
500€. 627.381.637 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelen-
tes acabados. Tel. 629.988.598 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
REFORMAS INTEGRALES. www.zoly.es. 
606.919.761 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679 
Sergi.
MASAJES ORIENTALES. C/Gatassa 23. 
688.009.231 

PROFESSIONALS

WWW.ACADEMIABULL.ES
Mataró: C/ Passatge Comtes Mir i Borrell 4 (Zona pla d’en Boet) 

Tel. 931 644 622 · 617 156 058 · sergio@academiabull.es

ACADÈMIA BULL

Acadèmia homologada

FORMEM A PROFESSIONALS PERQUÈ
ESDEVINGUIN LÍDERS EN EL SEU CAMP

POSSIBILITAT 
DE

TREBALL

   

 el Tot 1674_CS6.indd   5 13/5/15   18:11



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

T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA -  ASTROLOGIA .  Car ta 
astral, sinastria (compatibilitat pa-
relles), revolució solar (predicció 
anual), orientació sentimental... 
722.672.343 

CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. 
Horas concertadas. 93.755.09.75

VARIS

POR UNA GRACIA concedida ánima 
sola.
JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA.  Besucona. 
687.072.165 

MASAJES + SEXO. 632.673.621

VALERIA MASAJES. 664.127.558

NUEVA MÓNICA. 688.290.749

LATINAS 24H. 632.640.364

DOS AMIGAS ORIENTALES, nuevas en 
Mataró. En casa particular. Todos los 
servicios. 688.493.978 

ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 

Muralla de la Presó, 27 baixos · Mataró · T. 93 755 60 47
info@studi.cat · www.studi.cat

Ref.1827: Avda. Amèrica. 3 hab., reformat i ascensor. 400€ t.i. 
Ref.1728: C/ Pujol. Tot en un ambient. Moblat i equipat. 410€ t.i
Ref.1820: Camí Ral. Loft moblat i equipat. 425€ t.i
Ref.1422: Alfons XII. 1 hab. amb mobles i pàrquing en fi nca. 550€ t.i
Ref.1812: c/Moratín. 2 hab. àmplies estàncies amb parking. 560€ t.i. 
Ref.1743: Rda Alfons X. 2 hab.+ estudi, fi nca amb ascensor. 525€ t.i.
Ref.1839: c/Floridablanca. 2hab., moblat i parquing. 690€ t.i.
Ref.1354: Places de parquing en lloguer a tot Mataró.   Des de 50€/mes

Visiti més immobles a la nostra web www.studi.cat

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

La tristesa no és depressió

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

Les estadístiques són feridores. A 
la Unió Europea (UE) l’any 1990 
es van consumir 9.321 dosis 
d’antidepressius per cada mil ha-
bitants. Una dècada després, l’any 
2000, se’n van consumir 17.686; 
quasi el doble. I deu anys després, 
2010, continua l’augment. I a Es-
panya se’n consumeixen moltíssims. 
A què es deu semblant epidèmia 
de depressió? Continuen faltant 
certs recursos personals. Un recurs 
molt bàsic, és poder pensar per 
un/a mateix/a. És ben cert que ca-
len medicaments en certs casos. I 
benvinguts. La medicina ens ajuda 
moltíssim, però també hem de ser 
conscients que no ho és tot. Cami-
nar amb una crossa (medicament) 

tota la vida és anguniós i moltes ve-
gades un hàbit davant la dificultat o 
por de ser un mateix o reconèixer les 
nostres limitacions. Un psicofàrmac 
no resol el problema anímic, però 
sí que tranquil·litza. N’hi ha prou?

Però un aspecte molt important és 
diferenciar la depressió de la tristesa. 
Hi ha una dita xinesa: “No pots evi-
tar que els ocells de la tristesa volin 
sobre tu mateix, però has d’intentar 
evitar que facin el niu al teu cabell”. 
Els símptomes entre depressió i 
tristesa no sempre és fàcil diferen-
ciar-los. A més la paraula “depressió” 
ha patit una forta inflació. I moltes 
vegades reemplaça la paraula triste-
sa, desànim, desmoralitzat i d’altres.

La tristesa és un estat d’ànim 

normal que forma part de l’espectre 
emocional de les persones. Estar trist 
és una reacció a circumstàncies par-
ticulars, com el cas de la pèrdua d’un 
ésser estimar. Àdhuc el canvi hormo-
nal en les dones pot produir tristesa, 
“estic baixa de moral”. I als homes en 
altres coses:”avui no és el meu dia”.

La tristesa es converteix en de-
pressió quan una persona es deixa 
arrossegar pels desànims i no té ga-
nes d’enfrontar-se amb les dificultats 
normaletes del dia a dia: frustracions, 
desenganys, límits personals, can-
vi de temps, soledat i tants altres 
factors que formen part de la vida 
quotidiana. I molt més amb el ritme 
social produït per la tecnologia.

A més a més hi ha certes perso-
nalitats amb aquesta tendència. La 
tristesa forma part de l’estructura 
psíquica normal i per tant cal conèi-
xer-se i saber lluitar contra ella.
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C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-5159 Z.CIRERA, planta baja con e. independiente, 2 hab., baño completo y patio 20m2.........400€ T.I.
REF. A-5157 Z. VELODROMO, Loft de 40m2, cocina americana, 1 baño  y 2 balcones........................450€ T.I.
REF. A-7233 Z. LLANTIA, bajo de 75m2, 3 hab., cocina office, terraza 20m2......................................450€ T.I.
REF. A-4284 Z. ROCABLANCA,  Bajo  seminuevo de 2 hab., salón de 20m2, cocina indep...............500€ T.I.
REF. A-7242 Z. LLANTIA,  Piso de 3 hab., cocina independiente, balcón y patio...................................525€ T.I.
REF. A-4285 Z. CERDANYOLA, reformado, 2 hab. + vestidor, amueblado y con electrod................... 550€ T.I.
REF. A-7241 LLANTIA, Totalmente reformado, 3 hab., salón comedor con chimenea.........................550€ T.I.
REF. A-2329 VIA EUROPA,  Apartamentos  de 2 hab., cocina independiente total equipados...........555€ T.I.
REF. A-2162 Z JUZGADOS,  Con muebles y electro. .3 hab., cocina office, balcón ext. y pk incl..........600€ T.I.
REF. A-2330 VIA EUROPA, piso 2 hab. 2 baños compl., cocina indep., pk, amueblado electrod........650€ T.I.
REF. A-1428 Z. CENTRO, Terraza de 15m2, 2 hab. 1 suite, semiamueblado y electrodomésticos.......780€ T.I.
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Amb l’objectiu d’oferir eines per 
tal que familiars i cuidadors puguin 
prestar una atenció digna a les per-
sones que cuiden, l’AFAM organitza 
un cicle de tallers pràctics i teòrics 
d’entrada lliure al Centre de Dia de 
Cerdanyola. Amb la col·laboració de 
Fundación Ayúdate i Federació Ecom 
Barcelona, les xerrades previstes són:
“Aspectes legals de la malaltia”, 
amb Mª Dolores Fernández Sainz 
de la Maza, advocada assessora de 
l’AFAM. 27 de maig a les 17h.
“Higiene personal i cura de la pell”. 
Massatges corporals. Prevenció de 
les úlceres per pressió. Cures del Peu 
Diabètic. 3 de juny a les 16h.
“Tècniques de mobilització, deam-
bulació i trasllats”. Canvis posturals 
i ús d’ajudes tècniques. Nutrició i 
alimentació. 10 de juny a les 16h.
“Cures per al cuidador”. Treball del 
dol, habilitats per superar les difi cul-
tats quotidianes. 17 de juny a les 16h.

L’AFAM inicia un cicle de 
xerrades per a cuidadors de 
malalts d’Alzheimer 

Carrer Carlemany, 10
(Cerdanyola)
Mataró
Tel. 93 798 84 81

Centre de Dia 
Terapèutic de  

l’AFAM

www.afamaresme.org

mod. MONTCADA
sofà de 3 places

175x85 cm de fons

mod. VILANOVA
mobles de menjador
245 a 299 cm

mod. SABADELL
te’l fabriquem amb
3 i 4 seients

des de

mod. MANRESA
llitera tren amb armari,
calaixos i escala de fusta
+ models a les nostres botigues

299€

439€

199€

499€499€

Mossèn Fornells, 34  MATARÓ
Darrera Valldemia      a 25 m. Pl. Espanya

MALGRAT-SANTA SUSANNA: Carrefour - Nac. II km 673 - Obert diumenge
BADALONA - MARESME • BARBERÀ - SABADELL • BARCELONA - BESÒS
BARCELONA - VILADOMAT • CERDANYOLA - RIPOLLET • L’HOSPITALET 

LA FARGA • MANRESA - BAGES • MATARÓ - MARESME • MOLLET  
MONTCADA I REIXAC • RUBÍ • SANT ADRIÀ DE BESÒS • SANT CUGAT 

SANT FRUITÓS  • TERRASSA • VILANOVA - GARRAF

SALUT
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La CUP presenta un estudi per 
“repensar i transformar” el Maresme   

La CUP va presentar dimecres un 
document d’àmbit comarcal que 
denuncia les polítiques derivades 
del capitalisme “que han destros-
sat el territori”. La candidatura 
explica que cal transformar la zona 
i que s’ha de re-
pensar el model 
econòmic del Ma-
resme. “Només 
aconseguint certa 
sobirania a nivell 
local podrem tenir 
una alternativa davant del desastre 
ecològic que ja existeix a la comar-
ca”, assegura el número 10 de la 
llista a Mataró, Xavier Safont-Tria. La 
CUP reclama la necessitat de fer una 

planifi cació urbanística que “trenqui 
amb les actuals dinàmiques” i “revi-
sar els Plans d’Ordenació Municipal 
a la baixa”. Amb tot, asseguren que 
els diferents municipis haurien de 
compartir els recursos.

Coordinar urbanisme i mobilitat
El partit considera necessari coor-
dinar la política urbanística amb la 
de mobilitat, han parlat de política 

energètica, de la 
protecció del li-
toral i dels parcs 
naturals.

Ent re  a l t res 
p r o p o s t e s  e n 
aquest àmbit, una  

de les primordials, la CUP ha apos-
tat perquè, quan acabi la concessió 
de la C-32, es reconverteixi en un 
espai verd, espai agrícola o reservat 
pel transport públic. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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El candidat del PSC de Mataró, 
David Bote, ha tancat la porta a un 
pacte estable de govern amb el PP. 
“Ara mateix un pacte estable amb 
el PP no està dins les nostres op-
cions”, ha assegurat. El socialista ha 
explicat que arribaran a acords “amb 
qui respecti les seves propostes de 
ciutat”. Bote ha previst un mandat 
que requerirà arribar a acords pun-
tuals o a fer un pacte de govern que 
garanteixi l’estabilitat. “Haurem de 
buscar acords concrets per tirar en-
davant els projectes”, ha afegit. El 
PSC ha reiterat que “es presenten a 
recuperar l’alcaldia” i que prioritza-
ran Mataró per damunt de qualsevol 
“interès de partit”.

El PSC ha apostat per l’impuls de 
l’economia, la sanitat i el rescat a 
les persones. “Tot i que les compe-
tències de l’Ajuntament en sanitat 
són limitades, defensarem els equi-
paments sanitaris on calgui”, ha 
subratllat el candidat socialista. 
Bote ha dit que demanaran més 
inversió i que donaran suport als tre-
balladors del Consorci Sanitari del 
Maresme “perquè puguin fer la seva 
tasca amb garanties, tenint recone-
guts els drets laborals”. En aquest 
sentit, Bote ha avisat que “vigila-
ran que la Generalitat no segueixi 
privatitzant el centre hospitalari”. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

El PSC descarta un 
pacte amb el PP per 
recuperar l’alcaldia 

David Bote assegura que 
caldrà arribar a molts acords 
el pròxim mandat         

Entre altres propostes, 
aposten per convertir la C-32 
en un espai verd  

Només amb sobirania 
local podrem tenir 
una alternativa al 
desastre ecològic

  Demanen desobeir i no acatar la LOMCE
La CUP va ser el partit més vehement a l’hora de criticar la imposició 
del 25 per cent de les classes en castellà en un grup de l’Escola Pia 
de Santa Anna. El partit assegura que “Manifestem la nostra indig-
nació davant del fet que una sola família pugui qüestionar el model 
lingüístic dels centres educatius. Avui és l’Escola Pia Santa Anna, 
però demà pot passar a qualsevol altra escola de la ciutat”. En aquest 
sentit asseguren que “la llengua catalana ha de ser un element cohe-
sionador de les diferents realitats lingüístiques i culturals presents a 
les escoles, per això defensem que el català ha de ser la llengua d’ús 
vehicular a l’ensenyament i la llengua de comunicació habitual entre la 
comunitat educativa i la immersió lingüística el mètode utilitzat”.  
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horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Aquests dies connectaràs molt bé 
amb els nens. El teu propi esperit 
infantil està a fl or de pell. Et mos-
traràs entusiasmat i amb ganes 
de començar noves activitats. No 
deixis de practicar esport.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et sents preocupat per assumptes 
relacionats amb la llar o la família. 
Pot tractar-se d’un tema patrimo-
nial que no saps com gestionar. Si 
cal, demana ajuda. Et planteges 
agafar-te un any sabàtic.

Bessons (21/5 al 21/6)

T’agradaria que el futur es conver-
tís en present, però tot porta el seu 
temps. Deixa que la vida es faci a 
foc lent, i mentrestant gaudeix del 
viatge. Tot arribarà. L’economia et 
demana un cop d’ull.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Necessites creure en alguna cosa. 
Meditar sobre què vols fer t’anirà 
bé. En aquests dies et mostres 
molt afectuós i despertes afecte 
en diverses persones. Pot sorgir 
una relació sentimental.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

En el terreny professional has 
de canviar una mica de rumb i 
posar-te al dia. Si segueixes en 
la mateixa línia, no obtindràs els 
resultats desitjats. A la feina pot 
esdevenir una atracció fatal...

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Sents que a la feina hi ha algú 
que no juga prou net. T’has pro-
posat desemmascarar a aquesta 
persona, però vés amb compte, 
doncs t’hi jugues el lloc de treball. 
Passaràs bons moments amb 
els amics.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Necessites uns dies de vacances. 
Entre la feina i algunes obliga-
cions domèstiques i familiars, 
et sents massa angoixat i tens 
ganes de desconnectar. Una 
breu estança en un balneari seria 
perfecte.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Estàs capfi cat en la teva lluita 
professional, i potser estàs deixant 
d’atendre assumptes personals 
importants. Pots rebre notícies 
de persones del teu passat, que 
t’aprecies i que es troben lluny.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

No et sents comprès pels altres i 
et tanques en tu mateix, incapaç 
de fer-te entendre. Oportunitat de 
trobar un soci per a un projecte 
important. Valora-ho, doncs, pot 
signifi car una font d’ingressos.

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

Sembla que les coses no surten 
com voldries, i això t’entristeix 
una mica. Porta un aprenentatge 
incorporat, especialment sobre tu 
mateix. Una persona de caràcter 
sensible es pot interessar per tu.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Tot i que estàs mentalment pres-
sionat, i fi ns i tot angoixat, vols 
mostrar la teva millor faceta de 
cara als altres. Hi ha algú que 
t’agrada però no sembles disposat 
a moure fi txa. Et mantindràs a 
l’espera.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Voldries fer un canvi de residència 
però no tens clar què has de fer. 
Si no concretes el teu objectiu 
o destí, difícilment trobaràs res 
que t’agradi. Els fi lls et portaran 
algunes despeses extra. 

Sagitari 
No et sents comprès pels altres i 
et tanques en tu mateix, incapaç 

Lleó 
En el terreny professional has 
de canviar una mica de rumb i 

L’hi ofereix els serveis de carta astral, revolució solar, sinastria
(comparativa de temes natals per a parelles) i orientació sentimental.

T. 722 67 23 43
Consulta a Barcelona i
també per mail/telèfonwww.facebook.com/dhannaastro · dhannaastro@hotmail.com

www.korrmataro.cat Som al centre de Mataró, al costat de la Plaça Granollers
C/ Melcior Palau 8, Baix 1ª - Mataró | 93 798 08 45 / 638 55 63 44

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

Depilació Làser de Diode

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL

Anàlisi gratuïta 
de la melanina per a 
una màxima seguretat 
i eficàcia!

El preu impacta. La professionalitat i l’experiència 
marquen la diferència. Tu decideixes!

40€ Tarifa plana per zona
Més ofertes al web korrmataro.cat
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L’atur mataroní baixa del 20% 
el mes d’abril

Les xifres d’atur a la ciutat de 
Mataró, durant el mes d’abril, acon-
segueixen baixar del 20%. Una bona 
notícia que segueix amb la línia des-
cendent dels últims tres mesos, en 
els que l’atur ha anat baixant mes 
rere mes. Aquesta disminució en els 
mesos de febrer, març i abril és, a 
la vegada, la que dóna uns millors 
resultats des de l’any 2007.

Les xifres concretes de la capital 
del Maresme assenyalen un total de 

12.799 persones sense feina, gaire-
bé 400 -398 persones- menys que el 
mes anterior. Amb aquestes dades, 
la taxa d’atur mataronina es queda 
al 19’52%. Una xifra, aquesta, però, 
que situa Mataró com a única ciutat 
de més de 50.000 habitants que 
supera el 19%.

Pineda, única
Les dades positives del darrer mes 
han fet que Mataró abandoni el grup 
dels municipis de la comarca amb 
una taxa d’atur superior al 20%, 
quedant Pineda de Mar com a úni-
ca que la supera enfi lant-se fi ns al 
21,01%. 

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

1500 signatures per l’escola pública  

El MEM, l’Assemblea Groga, CCOO 
i Afanya’t, entre altres entitats, han 
entrat al registre de l’ajuntament un 
total de 1500 signatures d’adhesió 
a un manifest que s’emmarca en la 
reclamació que la davallada de la 

natalitat s’utilitzi com a oportunitat 
per millorar la qualitat eductiva. A 
més de les signatures, el manifest 
en favor de l’escola pública va ser 
defensat davant de l’ajuntament 
coincidint amb l’últim ple. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat
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Les darreres setmanes s’ha procedit 
a la tala d’una seixantena d’arbres, 
de l’espècie plàtan, que es troba-
ven a la Carretera de Cirera, entre 
la Ronda dels Països Catalans i la 
de Frederic Mistral. L’acció, duta a 
terme per l’Ajuntament, va ser de-
manada pels veïns de la zona per 
les molèsties que la fi lera sostreta 
d’arbres causava. Hi ha, però, veus 
crítiques pel fet que s’hagi optat per 
la tala. L’Ajuntament assegura que 
tècnicament era l’única alternativa 
i que el trasplantament al viver mu-
nicipal o una altra zona no era, per 
dimensions dels arbres, possible.

De mutu acord
Un total de 61 arbres han estat ta-
lats, segons l’Ajuntament, fruit del 
pacte assolit amb els veïns de la 
zona que acumulaven molèsties per 
la gran proximitat dels arbres, en al-
guns casos a només 30 centímetres 
dels habitatges. En aquest sentit 
no només generava brutícia als ha-
bitatges sinó que el creixement de 
les arrels dels arbres havia malmès 
voreres i murs de la zona. 

La tala es va programar, doncs, de 
mutu acord amb els veïns, tot i que 
no hi han faltat crítiques pel caràcter 
dràstic de la decisió presa. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Talen una seixantena de 
plàtans a la Carretera de 
Cirera

L’Ajuntament assegura que 
els veïns ho van demanar per 
les molèsties generades 

La desocupació mataronina 
porta baixant tres mesos 
consecutius 

CEDIDA

CEDIDA
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Un retrat complet de les botigues 
de la Riera el 1960    

Després de retratar la Plaça Xica 
de quan ella era petita i de fer una 
sèrie de retrats de persones de Ma-
taró, Pilar Gonzàlez-Agàpito torna a 
la càrrega amb un nou llibre de títol 
prou eloqüent: ‘Riera amunt, Riera 
avall’. El proper dia 21 es presenta 
en un acte al Col·legi d’Aparelladors 
aquest nou llibre fruit d’un any i mig 
de feina, documentació i entrevistes 
que la pròpia Gonzàlez-Agàpito qua-
lifi ca “d’una autèntica feinada que, 
per altra banda, he disfrutat molt”. 
El llibre és un retrat de la realitat 
comercial de La Riera, el gran carrer 
mataroní, l’any 1960. S’hi fa la rela-
ció de tota una sèrie d’establiments 
amb famílies i històries al darrere, 
en una altra mostra del tacte de 
l’autora envers el passat viscut en 
primera persona. Al llarg de les 
pàgines el lector pot anar entrant 
–quasi literalment– en una sèrie de 
botigues molt recordades per una 
sèrie de generacions. 

Noms amb història
La Moreneta, La Parisina, Can Lli-
gonya, Ràdio Bonany, Can Bigay o 
Can Pepet, anant Riera amunt o 
El Xurrero, Barberia Novellas, Can 
Diamant, Ca la Pinyetera, Bàscu-
les Soler o el Bar Canaletas anant 
Riera avall són alguns dels 56 co-

merços que desgrana amb tot luxe 
de detalls Gonzàlez-Agàpito. L’autor 
explica que el llibre vol ser “un re-
trat de les botigues de La Riera des 
de Can Seixanta-cinc a Can Parull 
–a la cantonada amb el Carrer de 
Bonaire– i del Xurrero al Canaletes, 
Riera amunt i Riera avall. Em situo 
a l’any 1960 i relaciono les botigues 
que hi havia. Molts d’aquests espais 
avui en dia no es veuen perquè han 
quedat integrats en botigues o esta-
bliments nous”. Un dels projectes 
de l’autora, un cop s’hagi difós i 
presentat la nova obra, és precisa-
ment fer algun tipus de visita guiada 
comparant La Riera d’avui en dia i 
situant tots els comerços de fa més 
de mig segle. El llibre serà reobrir la 
capsa dels records de molts mata-
ronins i entrar en tot luxe de detalls 
i anècdotes de bona part de les bo-
tigues més conegudes de llavors.

Testimoni del canvi econòmic
El modus operandi de l’autora s’ha 
basat en entrevistes amb les famí-
lies que regentaven o treballaven als 
establiments i documentar-se amb 
els seus testimonis. Gràcies a la 
documentació, l’escriptora constata 
“com s’ha transformat l’economia, 
el 1969 hi ha set merceries per 
exemple dins de les quals es creen 
cercles de dones que s’expliquen 
coses, és un negoci que desapareix 
quan s’instaura la moda pret-a-
porter” o que el 60 hi ha fi ns a tres 
establiments que venien sants”. 

LLIBRES
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Pilar Gonzàlez-Agàpito 
publica ‘Riera amunt, Riera 
avall’  

Els Capgrossos de Mataró 
estrenen el 3 de 8 a Teià 
en una jornada positiva

El tancament de la Fira de Sant 
Ponç va ser diumenge 10 el motiu 
pel qual els Capgrossos van tornar a 
Teià. Hi van actuar en solitari en una 
jornada positiva de saldo generós, 
tancada amb la primera clàssica de 
8 de la temporada. El 3 de 8, estre-
nat en segona ronda, va ser el cromo 
més destacat de la jornada, conegu-
da la relació tempestuosa que els 
blaus tenen els darrers temps amb 
l’estructura. Amb un canvi al terç, 
dos, als quarts i un al quint –més 
un dos i l’aixecadora– els de Mataró 
han hagut de refer altra vegada el 3 
però aquest 2015 l’estrena va ser 
positiva, amb un castell ben rodat 
i treballat. Abans havien ensenyat 
una bona torre de 7 i a posteriori 
van bastir el 4 de 8.

A Teià el 4 va oferir una cara molt 
millor que la que venia mostrant els 
darrers cops i això també és notícia. 
Els Capgrossos van poder tancar bo-
nes pinyes i a més d’estrenar el 3 
van mostrar-se sòlids i progressius 
amb els altres dos. El que aparen-
tment semblava un vespre “tonto” 
acaba carregant les piles de la colla, 
que va acabar amb dos pilars de 5.

Els Capgrossos actuen diumenge 
que ve a la Vila de Gràcia volent 
pujar un esglaó més amb possible 
estrena de la torre de 8 amb folre. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT C.

Completen la seva primera 
clàssica actuant en solitari a 
Teià el passat diumenge

culturacultura

CEDIDA

www.totmataro.cat
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CAPGROSSOS
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76.000€

CB10774  Z. CAMÍ MIG. Planta baixa 

reformada per entrar a viure, actual-

ment( 2 habit pati a sortida de menjador. 

preu immillorable. 

149.000€

CB8502 CAMI GEGANTA Pis i pàr-

quing, en fi nca amb ascensor, de 

92m2 amb 4 habs, bany i lavabo, 

balcó. Per entrar a viure.

110.000€

CB10962-ZONA FRANCESC MA-

CIA. Pis tot reformat, cuina offi ce, 

bany, terres, portes, exterior, 3 habi-

tacions. El millor de la zona. 

110.000€

CB2285 PRAT DE LA RIBA Pis alt amb 

finca amb ascensor, exterior, molt de sol, 

3 habitacions, cuina i bany en molt bon 

estat. Oportunitat!!

115.000€

CB10261 RDA ALFONS XII Pis gran de 

105m2 de 4 habitacions, exterior, finca 

amb ascensor, reformat, saló amb balcó 

terrasseta. 

CB2237-CIRERA  Altre oportunitat, 

pis de 3 habs (2 dobles), tot reformat, 

cuina, bany i terres, exterior amb sol, 

mitjana alçada!!

55.000€

CB11352-PUIG I CADAFALCH Ocasió! 

Primer pis tot reformat de 3 habitacions, 

bany + lavabo, cuina office, galeria, 

molt bonic.  

72.000€

99.000€

CB11282 JAUME RECODER Pis alegre 

i assolellat, finca amb ascensor, 3 habita-

cions, bany, saló menjador amb sortida 

a balcó terrasseta, molt ben conservat.

138.000€

PCB9558 -ROCABLANCA. Impres-

sionant pis de 110m2, 15 anys, menj. 

30m2, 4 hab (3 dobles)cuina ofi cce 

15m2, tot molt nou, ascensor, ¡¡Únic!!

39.000€

CB11393-EXCORXADOR ¡¡OPORTU-

NITAT!! Preu i estat , 3 habitacions, semi-

reformat, cuina oficce, exterior, ideal

inversió!!

100.000€

PCB11487-Z.ROCABLANCA. Oportuni-

tat! Pis alt amb vistes, molt de sol, exterior, 

menjador amb balcó, bany complet 4 

peces, ascensor. Per entrar a viure!!

125.000€

CB11521 Z.RDA ALFONS XII Preciós 

pis seminou, exterior, fi nca reduïda, 

ascensor, 2 habitacions, balcó, sa-

fareig. Molt maco. 
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Qui havia de ser el cap de llista 
d’Esquerra Republicana a Argen-
tona en aquestes eleccions, Manel 
Pérez, ha fet públic, fi nalment, la 
seva versió dels fets, després de 
quedar fora de la llista que ara en-
capçala l’alcalde convergent, Ferran 
Armengol. En una carta adreçada 
a Esquerra i publicada, també, a 
través de les xarxes socials, Manel 
Pérez parla de “profunda decepció, 
falta d’ètica i companyonia” per 
referir-se a l’actitud que han tingut 

alguns membres de la secció local 
d’ERC, i de retruc la nacional cap 
a ella. En la carta Pérez es defi neix 
com un “humil pastisser” amb cap 
altra intenció que la de treballar pel 
seu poble. A partir d’aquí, detalla, 
fi ns a cinc intents d’apartar-lo de la 
primera posició de la llista que ha-
via obtingut guanyant les primàries. 

Pérez no es creu que el seu nom 
desaparegués de la llista d’Esquerra 
per un “error administratiu” tal com 
va explicar el president local, Vadó 
Móra. Acaba lamentant que la si-
tuació hagi perjudicat el partit i 
reclamant que “la presidència, exe-
cutiva i secretari d’organització que 
pleguin defi nitivament de la secció 
local i que deixin pas a la bona gent 
que encara té ganes i il·lusions de 
treballar pel país”. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

En una carta dirigida a 
Esquerra “profundament 
decebut”

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Manel Pérez fa pública la seva versió 
dels fets

El pa de la Fleca Casas 
queda fi nalista al concurs 
del millor pa de pagès

Compta amb el distintiu 
d’Indicació Geogràfi ca 
Protegida

El pa de pagès que es fa a la Fleca 
Casas d’Argentona ha quedat fi nalis-
ta del segon campionat de Catalunya 
del millor pa de pagès català. El pa 
de la Fleca Casas ja compta amb 
el distintiu d’Indicació Geogràfi ca 
Protegida.

La guanyadora del certamen 
d’aquest any, celebrat a Cervera el 
passat cap de setmana, va ser Síl-
via Álvarez Marqués, de 30 anys, de 
Pa i Pastisseria Marqués d’Alfarràs, 
a Lleida. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

GUANYA...
Concursos 70€ Amb el CONCURS de la 

PARAULA INVERTIDA
i el concurs del
BANNER INVERTIT

PARAULA INVERTIDA:
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.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: ALBERT VIDAL ALONSO

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

BANNER INVERTIT:
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.

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.alteasaludintegral.com

+

MATARÓ
• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies. * El premi caduca als 30 dies

35€ * 35€ *
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El pa de la Fleca Casas 
queda fi nalista al concurs 
del millor pa de pagès

Es recullen prop de 800 
quilos a la jornada de 
neteja de la riera  
 

Entre els residus s’han recollit 
fustes, runes i envasos 
abocats incívicament

El passat dissabte es van reco-
llir prop de 800 quilos de residus 
durant la jornada de sensibilitza-
ció mediambiental impulsada per 
l’Ajuntament, amb la col·laboració 
de l’Associació Nadius Educació, i 
que va centrar-se en la neteja de la 
riera. Entre els residus s’han recollit 
fustes, runes i envasos que havien 
estat abocats incívicament en diver-
sos indrets. Tots aquests residus es 
van classifi car i dipositar a la deixa-
lleria municipal. 

MEDI AMBIENT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Cap de setmana de portes 
obertes al Museu del 
Càntir

Es podrà visitar gratuïtament 
l’exposició permanent, entre 
altres opcions

El Museu del Càntir se sumarà 
aquest proper cap de setmana a la 
commemoració del Dia Internacio-
nal dels Museus 2015, organitzant 
diverses activitats. El dissabte 16 i 
diumenge 17 de maig s’oferirà tam-
bé jornada de portes obertes. 

A banda de la joia del Museu i 
la mostra infantil, també es podrà 
visitar gratuïtament l’exposició per-
manent i la nova exposició temàtica 
d’aquests dies, Càntirs d’arreu del 
món. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

“Treballarem per 
aconseguir la millor 
Argentona”

Àngel Puig presenta el seu 
equip la vigília d’inici de la 
campanya electoral

Poques hores abans que s’iniciés la 
campanya electoral la setmana pas-
sada, Iniciativa per Catalunya Verds 
- Compromís per la Independència, 
va presentar les persones que for-
men part de la seva candidatura 
en un acte públic. L’alcaldable per 
la vila d’Argentona, Àngel Puig, va 
comptar amb el suport del regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona, Ricard 
Gomà, així com del diputat al Parla-
ment de Catalunya, Salvador Milà. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 4621. MATARO: Pis en lloguer 
de 75 m2, 3 habitacions, bany i lavabo, 
amb molta llum natural. Finca amb 
ascensor, al costat de comerços 
i transport públic.

REF.5318. ARGENTONA: Nau indus-
trial en lloguer de 916m2 amb des-
patxos condicionats de 120m2. Llum 
natural, instal. elèctrica, i 2 portes 
TIR. Pati exclusiu a 2 carrers. Bones 
comunicacions amb autopista.

REF. 5236. VILASSAR DE DALT: 
Nau industrial en lloguer de 600m2 
amb munta càrregues interior de 
500Kg. Ofi cines de 130m2 condi-
cionades en 4 sales, en perfectes 
condicions. Preu molt interessant...
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Els “Saleteros” es retroben en el 
seu 75è aniversari    

La Saleta va ser, durant 21 anys, 
una realitat totalment diferent de 
la Sala Cabanyes, on hi havia teatre 
i representacions setmanals, prota-
gonitzades per joves de la parròquia 
de Sant Josep. Eren els “saleteros”, 
molts dels quals ara ja han traspas-
sat però són moltes les persones 
per qui la Saleta va suposar el lloc 
d’esbarjo i trobada de la infantesa i 
la joventut. Ara, amb motiu del 75è 
Aniversari de la Saleta, s’ha organit-
zat, pel pròxim 23 de maig, un dia 
complet amb un acte de trobada 
al mateix espai –avui convertit en 
sala petita de la Sala Cabanyes– i 
una exposició de fotografi es al local 
de Sant Josep, al carrer homònim. 
L’objectiu de la comissió és repetir 
l’èxit de la trobada que el 2003 van 
fer una bona colla de “saleteros” i 
que llavors va reunir més d’un cen-
tenar de persones.

Funcionament separat
La Saleta funcionava de forma se-
parada i independent de la Sala 
Cabanyes i pertanyien fi ns i tot a 
dues parròquies diferents. La Sale-
ta va començar a funcionar el 1940 
com a espai de diversió per als alum-
nes del catecisme de Sant Josep 
i amb la pretensió de programar i 
protagonitzar espectacles diferents 

i més adients a la joventut de la seva 
gent. En el mateix espai actual s’hi 
arribaven a reunir entre 110 i 120 
persones d’aforament, fi ns i tot amb 
un petit amfi teatre amb cabina tèc-
nica inclosa. Llavors a la Saleta s’hi 
accedia directament i no a través de 
la Sala com actualment. Òbviament 
el nom va arrelar en contraposi-
ció amb la Sala Cabanyes, que el 
1933 estrenava instal·lacions grans 
i traslladava la seva acció, Pastorets 
inclosos, deixant el local que ara era 
per a joves, bona part d’ells vinculats 
a Acció Catòlica.

Un lloc, una època
Josep Maria Cusachs, un dels joves 
d’aquella Saleta, recorda com “hi 
vam passar bona part de les hores 
de lleure de la millor època de la 
nostra vida, entre reunions, assajos o 
representacions”. També recorda la 
Saleta, tot i que a l’empara de Sant 
Josep i els seus rectors com “el lloc 
on va esclatar la nostra adolescència 
i joventut”. Cusachs vincula el fi nal 
de la Saleta a l’evolució dels temps 
i a l’adveniment de noves formes 
d’oci, així com al creixement de la 
generació. Tot i això recorda que va 
ser “una època molt concreta i feliç 
per a molta gent”

Bona part dels records compar-
tits en aquest espai formaran part, 
segur, de les converses entre els 
“saleteros” que assisteixin, dis-
sabte 23, a la retrobada del 75è 
aniversari. 

TEATRE
NOTÍCIA CUGAT COMAS

De 1940 a 1961 feien 
representacions pròpies en 
paral·lel a la Sala Cabanyes

Una corda com a imatge 
pel centenari dels 
Pastorets i Sala Cabanyes 

El 2016 la Sala Cabanyes i els Pas-
torets de Mataró faran 100 anys. La 
doble efemèride, té des d’aquesta 
setmana una imatge identifi cativa 
que agafa com a símbol una corda, 
element amb el qual sempre es tre-
balla a la secció teatral del Centre 
Catòlic. Josep Maria De Ramon, de 
l’equip dissenyador de la imatge, 
explica que “la corda té molt de 
simbolisme i vol dir moltes coses 
amb les quals la Sala s’hi sent re-
presentada com la força, la unió, la 
tolerància o la calidesa”. La Sala 
ha escollit la corda com a element 
sempre present als seus muntatges 
i a la presentació de la imatge es 
va il·luminar ad hoc el telar, el cen-
tre d’operacions des d’on s’arrien 
i s’abaixen els decorats, allà on la 
corda és més present. Respecte dels 
colors de la imatge, 

Una comissió està treballant en la 
programació especial. Pep Comas, 
un dels membres, va explicar que 
els actes abraçaran dues tempora-
des teatrals i es plantegen en clau de 
passat, present i futur de l’entitat. 
“Serà una celebració institucional 
per l’efemèride, també social, pel 
que ha de suposar de reforç a una 
entitat amb 700 persones i també 
de projecció enfora, i per tant plu-
ral”, va dir.. 

TEATRE
NOTÍCIA CUGAT C.

L’entitat programa un any 
d’activitats en clau de passat, 
present i futur 

culturacultura

ALUART

www.totmataro.cat
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Ceguesa mental

sèniors

joarxa@gmail.com

Mai la història de la humanitat s’havia 
trobat en una situació de ruptura 
total com en l’actualitat. Clarament 
es planteja una transició cap a una 
nova civilització, molt diferent de 
l’actual, que segurament afectarà 
el comportament humà, condicionat 
pel seu procés evolutiu, com animals 
depredadors i competitius que, a poc 
a poc, esdevenen realment humans, 
racionals i comunitaris, en una nova 
societat centrada en les persones i no 
en els diners. Aquest procés evolutiu 
es pot considerar com un viatge cap 
a un món millor, quina ruta descone-
guda cal esbrinar en cada moment, 
superant tots els obstacles que impe-
deixen poder continuar caminant, com 
passa en l’actualitat, en la que, el que 
hi ha no funciona i el que ha de venir 

és desconegut. Aquest impàs és degut 
a la drogodependència social d’una 
societat, amb una ceguesa mental 
per copsar la realitat que l’envolta, 
per la manca de voluntat de pensar i 
d’actuar en conseqüència.
La resolució de problemes que obsta-
culitzen obrir nous camins, requereix 
el seu estudi, imprescindible pel seu 
clar coneixement. Posaré l’exemple 
de l’atur i l’ocupació, considerat com 
el principal problema que afecta avui 
dia a la humanitat. Està generat per 
un sistema capitalista obsolet, regit 
per les lleis competitives del mercat, 
que mitjançant la robotització i la uti-
lització de noves tecnologies, en lloc 
de crear llocs de treball, els destrueix. 
Si aquesta realitat, cada vegada més 
palesa, és desconeguda o no accep-
tada el problema és irresoluble i així 
ens van les coses.

4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

4129

VERDADERA OPORTUNIDAD
REF. 12127 DOSRIUS. URB. CANYAMARS. 
Sobre parce. 600m2, total. plana y perfecta-
mente ajardinada. Impecable torre unifami-
liar a 4  vientos, 1 planta. 160m2. Gran salón 
comedor con porche, jardín y zona barbacoa. 
Amplia cocina con zona offi ce indep. 3 
dor.  dobles (1 suitte). 2 baños, zona de 
lavandería. Garaje  2 coches. Jardín cui-
dado hasta mínimo detalle!!

199.000€

T

OCASIÓN POR CUALIDADES
REF. 12130 ARGENTONA. Vivienda uni-
familiar a un paso del centro. Entorno 
tranquilo. Perfect. orientada. Vivienda 
inteligente, equip. domótica. altísima ca-
lidad, amplitud estancias. Varias plantas. 
Garaje 70 m2  Salón com. 45 m2, chime-
nea, Gran cocina off. patio 40m2. 3 dorm.
dobles + estudio abuhardillado y Vestidor. 
2 baños completos +aseo. Terraza /sola-
rium. Instal. recogida ropa/lavandería.

389.000€

T

TORRE
REF. 12040 URB. LA CORNISA. En parc. 
1000m2. Magnífi ca vivienda edifi cada 
en una sola planta, de distribución muy 
cómoda sobre una superfi cie de 260m2 
de los cuales 130 corresponden a garaje. 
Terreno en tres niveles. Bien orientada y 
excelente panorámica sobre zona. Ges-
tionamos la venta de su inmueble para 
que pueda hacer el cambio.

330.000€

T

VOLS_QUE_ET

DISSENYEM_

SAMARRETES 

PEl_COMIAT_DE
_ 

SOLTER_O_SOLT
ERA

que_prepares?

TENS_UNA_IDEA

I_VOLS_QUE_CR
EEM  

LES_SAMARRETE
S?

US_CASEU_I

ENCARA_NO_SA
beu

QUE_REGALAR

als_convidats
?

WWW.IDEALA.CAT

ideala
la teva botiga 
de samarretes
93 790 97 73 - 620 00 72 71
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 CH Mis ibèrica Mataró – 
 FC Barcelona
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ADOLESCENTS.CAT
22:30 LA FÀBRICA
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ 
00:00 RELIGIONS
00:30 LA SETMANA RADIAL
01:00 PANTALLA OBERTA
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 AVENTURA’T
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
LA SETMANA RADIAL
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 TELÓ DE FONS
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 TELÓ DE FONS
17:30 RETRANSM. ESPORTIVA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREV. MUNICIP. 2015
 PP - José Manuel López
21:30 PICALLETRES
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 ÚLTIMA SESSIÓ
07:30 INFORM. 24H. MARESME
08:00 PANTALLA OBERTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART /
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 TERÀPIA DE XOK
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
19:45 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 LA FÀBRICA
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 GAUDEIX LA FESTA

07:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
07:30 CREURE AVUI
08:00 AVENTURA’T
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 ÚLTIMA SESSIÓ
09:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 RELIGIONS
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 WATERPOLO
16:15 HOQUEI PATINS 

12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PANTALLA OBERTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ENTREV. MUNICIP. 2015
 PSC - David Bote
15:00 PICALLETRES
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 SOM TECNOLÒGICS
17:30 RETRANSM. ESPORTIVA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREV. MUNICIP. 2015
 CiU - Quim Fernández
21:30 DEBAT ELECTORAL
 CABRERA DE MAR
22:30 CARNET ESPORTIU
23:00 INFORM. 24H. MARESME
23:30 TERRA DE TURISME
00:30 INFORM. 24H. MARESME
01:00 CARNET ESPORTIU
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ENTREV. MUNICIP. 2015
  CiU - Quim Fernández
15:00 PICALLETRES
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 GAUDEIX LA FESTA

18:00 CANDIDATS MATARÓ
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 TERRA DE TURISME
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AENTURA’T
21:30 INFORM. 24H. MARESME
22:00 CANDIDATS MATARÓ
23:30 GAUDEIX LA FESTA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 TELÓ DE FONS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 SET DIES
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 DEBAT ELECCIONS 
 MUNICIPALS 2015
 CANDIDATS MATARÓ
16:00 TELÓ DE FONS
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 AVENTURA’T
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 ESTUDI 3
20:15 SOM TECNOLÒGICS
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 DEBAT ELECCIONS 
 MUNICIPALS 2015
 CANDIDATS MATARÓ
23:00 INFORM. 24H. MARESME
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
00:00 PROGR. X DETERMINAR
02:00 ÚLTIMA SESSIÓ
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07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PICALLETRES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ENTREV. MUNICIP. 2015
 PP - José Manuel López
15:00 RESUM SETMANAL
16:00 ÚLTIMA SESSIÓ
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 RETRANSM. ESPORTIVA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREV. MUNICIP. 2015
 PSC David Bote
21:30 PICALLETRES
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 AVENTURA’T
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA SETMANA RADIAL
11:00 PICALLETRES
11:30 ESPAI D’ART

dimarts

dimecres

Cada dia, entre la programació habitual, s’emetran espais de propaganda electoral

el futur de Mataró a debat

Amb intervencions enregistrades de 
FRANCESC TEIXIDÓ (ERC-MES), MONTSE MORÓN (VOLEMataró), i XAVIER CARAVACA (C’s)

EN DIRECTE PER M1TV I MATARÓ RÀDIO
DIJOUS, 21 DE MAIG, A LES 6 DE LA TARDA A L’AUDITORI DEL TECNOCAMPUS

Moderat pel periodista PEP ANDREU amb els caps d’informatius de Mataró Ràdio (ELISABET SOLSONA) i m1tv (ORIOL DEBAT)

REEMISSIÓ PER M1TV A LES 22 HORES I MATARÓ RÀDIO A LES 00.30 HORES

JOAQUIM FERNÀNDEZ
CiU

DAVID BOTE
PSC

JOSÉ MANUEL LÓPEZ
PP

MÒNICA LORA
PXC

ESTEVE MARTÍNEZ
ICV-EUiA

JULI CUÉLLAR
CUP

Els mitjans públics m1tv i Mataró Ràdio organitzen el debat amb els alcaldables 
amb representació a l’Ajuntament de Mataró:

 Televisió 1675.indd   2 13/5/15   12:07



EleccionsMataro.cat 
tota l’actualitat de les eleccions municipals  

del 24 de maig siguis on siguis

El primer Setmanari de Catalunya  
El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme

#eleccionsmataró
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Segons recull l’Observatori de 
Desenvolupament Local, l’atur ha 
disminuït a 27 dels 30 municipis 
del Maresme. En total, han aban-
donat la llista de demandants de 
feina 1.220 maresmencs que, per-
centualment representen el 3,36% 
del volum total de persones aturades 
que hi havia el mes anterior. La com-
parativa interanual refl ecteix que al 
Maresme hi ha un 8,49% menys 
d’atur que el 2014.

Com ja es va detectant els darrers 
mesos, la recuperació de l’ocupació 
té més incidència entre el col·lectiu 
masculí. La taxa d’atur dels mares-
mencs es situa en el 13,7%. En 
canvi, la taxa d’atur femení arriba 
al 17,4%.

Només s’ha detectat un lleu incre-
ment a Cabrera de Mar -4 persones 
aturades més- i a Sant Cebrià de 
Vallalta -8 aturats més-. La compara-
tiva interanual, però, indica que els 
únics municipis que han tingut un 
augment de l’atur són Sant Andreu 
de Llavaneres i Sant Iscle de Vallal-
ta. Les dades positives del darrer 
mes han fet que Mataró abandoni 
el grup dels municipis amb una 
taxa d’atur superior al 20%, essent 
Pineda de Mar l’única població ma-
resmenca que la supera. 

MARESME
ECONOMIA REDACCIÓ

Baixa l’atur a gairebé 
tots els municipis del 
Maresme

Ha disminuït a 27 municipis 
amb lleus increments a 
Cabrera i Sant Cebrià

Creu de Sant Jordi per a La Casa Pairal

La Casa Pairal de Vilassar de Mar 
ha rebut la Creu de Sant Jordi, un 
dels màxims reconeixements que 
pot rebre una persona o entitat per 
part de la Generalitat de Catalunya. 
La residència de gent gran, en fun-
cionament des dels primers anys del 
segle XX i constituïda com a Funda-

VILASSAR DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ

ció el 1950, ha rebut la distinció 
“per la continuïtat i l’efi càcia de la 
seva dedicació a les persones amb 
unes instal·lacions de qualitat, amb 
prestacions àmplies i amb la pro-
fessionalitat d’un equip d’atenció 
integral des del punt de vista mèdic, 
social i psicològic”. 

El CCM documenta les varietats 
hortícoles locals

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

El Consell Comarcal del Maresme 
ha documentat les varietats hor-
tícoles locals a partir d’un estudi 
de camp realitzat entre la pagesia 
maresmenca. L’estudi, realitzat per 
l’Era, espai de recursos agroecolò-
gics, a partir d’entrevistes personals 
a pagesos i pageses de la comarca, 
ha recollit informació d’un total de 
98 varietats hortícoles de 32 cultius 

diferents. D’aquestes, 80 poden ser 
considerades varietats locals i les 18 
restants es classifi quen com a varie-
tats d’origen comercial o provinents 
d’altres comarques.

De les 80 varietats documenta-
des amb enraigament cultural al 
Maresme, es conserven llavors de 
45. L’anàlisi de les peculiaritats de 
cadascuna de les varietats, ha fet 
que els autors de l’estudi, que ges-
tionen ell banc de llavors Esporus de 
Manresa, s’hagin mostrat interessats 
en la conservació, en concret de 9 
varietats. 

Els autors de l’estudi es 
mostren interessats en la 
conservació de 9 varietats

Tot maresme 1675.indd   1 13/5/15   12:00



85.000€

Ref. 2107: ZONA FORN DEL VIDRE: 

Piso alto con ascensor, 3 hab., 1 

baño con ducha, cocina o�  ce inde-

pendiente con galería, suelos de gres, 

ventanas de aluminio, calefacción. 

Zona tranquila y bien comunicada 

cerca del casco antiguo.

T

106.000€

Ref. 2094: ZONA EIXAMPLE: Piso 

semi nuevo en edifi cio con ascen-

sor. 3 hab. dobles, salón comedor 

con balcón, cocina o�  ce indep. con 

galería, baño completo, puertas ro-

ble. Vistas a zona ajardinada y con 

Parking incluido

T

116.000€

Ref. 2102: ZONA EIXAMPLE: Piso de 

grandes dimensiones. 4 hab., coci-

na o�  ce indep., galería, amplio salón 

comedor , balcón, 1 baño compl, 

puertas de roble, vent. aluminio, sue-

los terrazo. Exterior a calle en zona 

tranquila y comunidad reducida.

T

98.000€

Ref. 2089: ZONA PERAMAS: Primer 

piso de altura totalmente reforma-

do. 2 habitaciones, 1 baño, suelos de 

gres, ventanas de aluminio, cocina 

independiente. Amplio salón come-

dor. Oportunidad por precio y zona.

T

106.000€

Ref. 2106: ZONA PºCABANELLAS: 

Piso en edifi cio de reciente con-

trucción con ascensor. 2 hab., cocina 

integrada en el salón comedor, 1 baño 

completo. Suelos gres, ventanas de 

aluminio, calefacción aire acond. Piso 

muy acogedor y soleado.

T

120.000€

2099: ZONA PERAMAS: Planta baja 

a nivel de calle. 3 hab., cocina o�  ce 

indep. con galería,  1 baño completo 

con ducha, ventanas de aluminio, 

suelos de gres. Exterior a la calle 

en zona tranquila y con todos los 

servicios a su alcance.

T

106.000€

Ref. 2098: ZONA CIRERA: Primer 

piso de altura en edifi cio con ascen-

sor. 2 habitaciones, salón comedor 

cocina integrada, 1 baño completo 

con bañera, suelos de gres, venta-

nas de aluminio, aire acondicionado. 

Ideal parejas como primera vivienda.

T

116.000€

Ref. 2095: Z. PERAMÁS: Piso alto 

con ascensor total. reformado, dis-

tribución cuadrada sin pasillos. 2 

habit (antes 3), cocina o�  ce galería, 

salón com. balcón, calefacción, sue-

los parket. Vistas despej. y todos los 

servicios. Oportunidad de mercado.

T

190.000€

Ref. 2100: Z. CAMÍ SERRA: Piso 1/2 

altura con ascensor, exterior y so-

leado, con parking y trastero, 3 hab. 

(1 suitte), cocina o�  ce, amplio salón 

comedor con balcón. Suelos parket, 

comedor con balcón. Suelos parket, 

comedor con balcón. Suelos parket, 

ventanas aluminio. Oportunidad por 

precio y zona. 

T

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró · T 93 536 33 74 · info@immo-nova.es

T 93 536 33 74

LOS PEQUEÑOS DETALLES... ¡¡HACEN LAS GRANDES DIFERENCIAS!!T 93 536 33 74 · info@immo-nova.es

1P IMMO NOVA_V2.indd   1 12/05/15   18:55
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Ens passem la vida planifi cant el 
futur i sovint oblidem el present. 
L’avui, per a José Luis Nieto, ho és 
tot. Aquest jove dissenyador va patir 
un ictus que el va obligar a tornar a 
començar de nou. Repeteix, cons-
tantment, que el present és l’únic 
que importa. 

“Dissenyava logos, pàgines web i 
cartells, entre altres” explica Nieto. 
Des que va acabar el grau superior 
en disseny, va destinar tots els seus 
esforços a tirar endavant projectes 
que li feien il·lusió i “no parava ni 
un segon”.  Tanmateix, als 24 anys, 
Nieto va patir un vessament cerebral 
del qual li ha costat molt recuperar-
se. “Gairebé em moro”, confessa. 
Però “vaig tornar a la vida i ara he 
après a fer-ho tot de nou”. Va perdre 
mobilitat de la part dreta del cos, ha 
perdut part de la parla, així com la 
capacitat de llegir i escriure i pateix 
una lesió cerebral important. 

Res de tot això ha estat un obs-
tacle: “He après a escriure amb la 
mà esquerra i he hagut de tornar a 
aprendre coses de disseny perquè 
moltes les havia oblidat i mal-

grat que em costa molt aprendre, 
m’encanta experimentar”, especi-
fi ca Nieto. La seva mare l’ajuda en 
tot moment. 

“Miro vídeos i copio les idees, els 
processos”, explica. Actualment dis-
senya coses més senzilles, “per oci”. 
“Pinto llaunes i he fet algun projecte 
de disseny interessant, sempre amb 
una única mà o a l’ordinador”.

A més a més del disseny, Nieto 
és un afi cionat a l’esport: “Abans 
tenia una moto i m’encantaven les 
curses, ara vaig en cotxe però tam-
bé jugo a ping-pong”. Al club de 
Cardedeu “hi entreno entre dos i 
tres dies a la setmana, a banda de 
fer competicions, que costen molt 
de guanyar”. L’esport “em permet 
expulsar adrenalina del cos, perquè 
si em passo gaire estona a casa co-
menço a pensar massa”, assegura.

Experiències d’aquest tipus són 
les que, segons ell, et fan adonar 
del valor que té la vida. “És igual el 
que passi demà”, afi rma. Malgrat 
tot, el vessament cerebral l’ha fet 
canviar de perspectiva i l’ha obligat 
a reptar-se constantment. 
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Defi neix-te
Molt positiu.

Un llibre
‘Matrix’ dels germans Wachowski.

Un artista
Antoni Gaudí.

Un lloc
La muntanya.

Un esportista
Rafa Nadal.

Un repte
Tornar a parlar bé.

  José Luis Nieto, 
  superació constant

DISSENYADOR I ESPORTISTA

 Més sensible

“Sóc més sensible, em fi xo 
més en les coses i les valoro 
molt més que abans”, 
explica Nieto
 
Nieto ha format part d’una associació 
de pintors de Mataró, i fi ns i tot ha fet 
alguna exposició. És nerviós, actiu i té 
ganes de fer mil coses. És una de les se-
ves forces. Admira artistes i esportistes 
i busca aprendre d’allà on pot. 
Una altra de les seves grans forces, 
nascuda després de l’ictus, és la sen-
sibilitat. Tant ell com la seva mare 
reconeixen que ara “sóc més sensible, 
em fi xo més en les coses i les valo-
ro molt més que abans”. De fet, fi ns i 
tot fa broma: “Quan veig una persona 
discapacitada em sap greu i penso: i 
tu què?”. I és que, tal com remarca i 
denuncia, “ara sóc més conscient de les 
necessitats que una persona discapaci-
tada té i, per tant, em preocupen més”.

tot perfil 1675.indd   1 13/5/15   11:57
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C.E. en trámite

=

 Certifi cado Energético en trámite

ROCABLANCA. Zona bien co-
municada piso exterior, 3 
hab. 1 doble, cocina de roble 
y galería anexa, exteriores 
de aluminio. OCASIÓN.

70.000€

106.000€230.000€ 106.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámiteC.E. en trámite

137.000€

REF. 1329

ARGENTONA, OBRA NUEVA OCASION ÚLTIMO DUPLEX con terraza de 
20m2. 3 hab. 1 tipo suite, 2 baños y aseo, salón comedor de 30m2 
con cocina semi americana, calefacción. 

             ZONA EIXAMPLE.
PISO CON ESPECTACULARES 
VISTAS AL MAR. PARKING IN-
CLUÍDO. Tiene 3 habitaciones 
(2 son dobles), un baño com-
pleto y aseo, cocina fórmica 
con galería, balcón exterior. 
Ascensor. OPORTUNIDAD.

REF. 2386

ESTA SEMANA

OCASIÓN
DEL MES72.000€72.000€

C.E. en trámite

REF. 3151 ZONA RDA. CERVANTES. 
Comunidad reducida, con ascen-
sor, tiene 3 hab. 1 doble, baño re-
formado con ducha, cocina lacada 
beig, galería/patio de 8m2,  balcón 
exterior.

REF. 1317 ZONA CENTRO. Piso  se-
minuevo con terraza de 12m2, 2 
hab., baño completo bañera, co-
cina independiente,  los suelos de 
parquet, calefacción, mejor que 
nuevo. Solo 2 vecinos.

REF. 4367 RONDA CERDANYA. Piso 
de 115m2 reformado, 4 hab. (2 
dobles),  2 baños completos, co-
cina offi ce de roble y galería ane-
xa, tiene calefaccion  y ascensor. 
OPORTUNIDAD 

C.E. en trámite

108.000€

REF. 6040 Z. MOLINOS. Piso total-
mente reformado muy luminoso 
y exterior, 3 hab. 2 dobles, baño 
completo, suelos de parquet, co-
cina con galería anexa, a.a con 
bomba de calor. OPORTUNIDAD

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

OPORTUNIDAD

89.000€

REF. 3043 ZONA ROCAFONDA. 
Planta baja con local de 30m2, 
totalmente reformado, tiene 2 
hab., baño completo con ducha, 
suelos de parquet, a.a con bom-
ba de calor. OPORTUNIDAD.

89.000€
C.E. en trámite

OCASIÓN
DEL MES

100.000€

REF. 2385 EIXAMPLE. Piso refor-
mado de 2 habitac. (antes 3), 
un baño completo con bañera, 
tiene la cocina independiente la-
cada blanca, una galeria anexa, 
salón comedor 24m2, trastero.

100.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámite

C.E. en trámite

179.000€

REF. 2379 ZONA LLUIS COMPANYS. 
Reformado para entrar y vivir, 4 
hab. 2 dobles, baño completo 
con bañera, cocina lacada blan-
ca, salón comedor 28m2 con bal-
cón exterior, alto con ascensor.

158.000€

C.E. en trámite

187.000€

REF. 6167 CAMI DE LA SERRA. Piso 
seminuevo, pk y trastero incl., as-
censor,  3 hab. 2 doles, 2 baños 
compl., cocina offi ce y galería, ca-
lefac., balcón exterior con vistas a 
zona verde. Comunidad reducida.

C.E. en trámite

182.900€

REF. 1326 ZONA CENTRO. EXCELENTE PISO TOTALMENTE REFORMADO. 
De 4 habitaciones, un baño completo con ducha, cocina de diseño, 
galería, los suelos de parquet, a.a con bomba de calor, comunidad 
reducida.

C.E. en trámite

66.000€

REF. 3147 ZONA ESCORXADOR. 
Planta baja para reformar a su 
gusto, 3 hab. 1 doble, cocina fór-
mica, galería anexa. Zona bien 
comunicada. OCASIÓN.

OCASIÓN
DEL MES116.000€

REF. 1351 ZONA CENTRO. A 2 min. 
de la playa piso reformado de 3 
hab. (2 dobles), cocina de haya, 
galería, balcón exterior,  a.a con 
bomba de calor, ECONÓMICO.

C.E. en trámite

1P C&M.indd   2 13/05/15   10:01



T1.50448 - Mataró-Peramàs. Pis de 80m² de su-
perfi cie, disposa de 2 habitaciones dobles, 1 baño 
complet, cuina total. equipada 20m², tancaments 
alumini, AA/CC,  traster dintre de la vivenda, gran 
terrassa de 35m² a nivel!!! !!                      177.260€

T1.50448 - Mataró-Peramàs. Pis de 80m² de su-
perfi cie, disposa de 2 habitaciones dobles, 1 baño 

T1.50301 - Mataró - Centre. Pis de 75m², dispo-
sa de 3 hab., 1 Bany complet, cuina offi ce total-
ment equipada, galeria, balco tipus terrasseta, 
tancaments alumini, terrassa comunitària ¡¡Molt 
assolellat!! Oportunitat!!                          146.000€ 

T1.50301 - Mataró - Centre. Pis de 75m², dispo-
sa de 3 hab., 1 Bany complet, cuina offi ce total-

Pis de 75m², dispo-
sa de 3 hab., 1 Bany complet, cuina offi ce total-

Pis de 75m², dispo- T1.50359 - Mataró- Centre. Pis totalment re-
format de 100m², 3 hab., Bany complet, cuina 
totalment equipada. Galco, tancaments alumi-
ni, ascensor ¡¡Molt assolellat!!              149.300€ 

T1.50359 - Mataró- Centre. Pis totalment re-

MATARÓ
C/ St. Josep, 66
(cantonada amb El Torrent, 57)

T 93 757 83 83
www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

Vendes

Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

 Valoracions immobiliàries
 Hipoteques al 100%
 Lloguers en 24 hores
 Gestió de lloguers
 Agents d’assegurances
 Administrador de comunitats

  

T1.50660 - Mataró. Rocafonda. Planta baixa 
de 60m², 2 habitacions, 1 bany complet, cui-
na independient equipada, galeria, fusteria 
d’alumini, ascensor, totalment amueblado!! 
Oportunidad !                                       49.300€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50159 - Mataró. Centre. Pis de 75m², 3 
hab., Bany complert, cuina offi ce, galeria, balco, 
aa/cc, terres de porcelanato, tancaments alumi-
ni, ascensor, ¡¡Molt assolellat!!              157.000€

T1.50408 - Mataró. Via Europa. Pis de 85m² amb 
3 hab., 2 Banys complets, cuina totalment equi-
pada, galeria, balco, aa/cc, tancaments alumini, 
ascensor, terrassa comunitaria de 50 m², garatge 
y traster inclòs!!                                            179.000€

T2.50096 - Mataró. Centre. Casa per reformar 
en dues plantes de 250m² de superfi cie,  dispo-
sa de 5 habitacions, 1 Bany, cuina independent, 
galeria, els terres són de gres, una terrassa de 5 
m². Molt a prop de la platja!!!!!           210.000€

T1.50447 - Mataró. Centre. Pis de 85m², 3 habi-
tacions (2 dobles), 1 bany (banyera y dutxa), cuina 
independient, galeria, balcó, terres de parquet, AA/
CC, tancaments alumni, traster, terrassa comun-
taria y reformat totalment!!                    157.300€

T1.50558 - Mataró. Centre. Pis de 100m²,  de 
superfi cie, dispoosa de 4 habitaciones (2 són 
dobles), amb 1 baany, cuina independient, 
galeria, balcon, AA/CC, cierres de alumnio, MUY 
SOLEADO!!                                                        167.300€

2P CASTELLÀ (MODEL 1).indd   2 13/05/15   09:47



T1.50448 - Mataró-Peramàs. Pis de 80m² de su-
perfi cie, disposa de 2 habitaciones dobles, 1 baño 
complet, cuina total. equipada 20m², tancaments 
alumini, AA/CC,  traster dintre de la vivenda, gran 
terrassa de 35m² a nivel!!! !!                      177.260€

Pis de 80m² de su-

T1.50114 - Mataró. Centre. Pis de 3 hab., 2 Banys 
(1 suitte amb banyera hidromassatge), a/cc fred 
calor, cuina offi ce totalment equipada, galeria, 
terres de parket, i 2 balcons. Pàrquing i traster in-
closos ¡¡Molt assolellat!!                       750€/mes

T1.09811 Mataró. El Rengle. Z. Tecnocampus. 
Apartam. 40m² 1 hab. (doble) baño, pequeña co-
cina - amuebl. y equip - parking, trastero y piscina 
- vistas - ideal cortas estancias - estudiantes, eje-
cutivos y adaptados para mayores!!        470€/Mes

T1.50359 - Mataró- Centre. Pis totalment re-
format de 100m², 3 hab., Bany complet, cuina 
totalment equipada. Galco, tancaments alumi-
ni, ascensor ¡¡Molt assolellat!!              149.300€ 

Lloguers

T1.08994 Mataró. Centro. Piso total. remodela-
do y reformado. Ascensor, 2 hab, cocina con la-
vadora/secadora, baño nuevos. Pocos vecinos y 
en el corazon de la ciudad - gastos incl.,parking 
opcional!!!!                                           575€/Mes

T2.00400 - Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular torre a 4 vientos de 150 m² de superfi cie, 
dispone de 4 habitaciones 3 Baños, cocina offi ce. 
1200 M² de terreno, tiene un buen jardin con pis-
cina y parquing!!                                 1.800€/Mes

T1.06133 Mataró. Centre. Piso nuevo de 40m² 
de superfi cie, dispone de 1 hab., Baño, salón y 
plaza de parking con trastero incluído en el pre-
cio!!!!                                                       450€/mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.07850 Mataró. Rocafonda. Apartamento 50 m² 
de supefi cie, tiene una cocina americana, baño, 
parking opcional !!!!!                                  450€/Mes

T1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habitacio-
nes , con baño, cocina americana, calefac., A/a, 
amueblados y con parking!!        Des de 450€/Mes

T1.10087 Mataró. Cirera. Piso de 60 m² con 3 habi-
taciones, 1 baño, cocina offi ce, cierres de aluminio y 
galeria. Muy soleado i reformado!!!!       450€/Mes

T1.10052 Mataró. Cerdanyola. Atico sin ascensor 
totalmente reformado y amueblado de 60 m², 2 
habs. Dobles, 1 baño, cocina offi ce, calefaccion 
electrica, suelos parquet, cierres de aluminio y pre-
ciosa terraza de 11 m²!!!!                          450€/Mes

T1.09430 Arenys de Munt. Bonito piso totalmente 
reformado de 85 m² con 3 habitaciones, 1 baño, 
cocina offi ce, calefaccion, armarios empotrados, 
ascensor y par ascensor y parquing opcional!!!! 
Gastos incluidos en el precio!!!!                500€/Mes

T1.10015 Mataró. La Llantia.  Fantastico piso de 
110 m², con 3 habs., Baño, cocina de 20 m² con 
chimenea, puertas lacadas y llar de foc! Preciosas 
vistas al mar!!!!                                           500€/Mes

T1.10070 Mataró. Molins. Piso totalmente refor-
mado de 70 m² con 2 habitaciones, 1 baño, cocina 
americana, cierres de aluminio, calefaccion muy 
soleado!! Zona muy tranquila!!!             550€/Mes 

T1.10077 Arenys de Munt. Piso alto de 90 m² de 
origen y sin ascensor con 3 habitaciones, 1 baño, 
cocina offi ce, calefaccion, cierres de aluminio, llar 
de foc, gran balcon y preciosa terraza de 20 m²!!! 
Espectaculares vistas!!!                              550€/Mes

T1.00416 Mataró. Centro. Obra semi-nueva- piso 
amueblado de 50 m² de superfi cie, con 2 habs., Co-
cina offi ce, aa/cc., Balcon, terraza y ascensor. Piso 
muy luminoso!!!!                                       550€/Mes

T1.10095 Mataró. Cirera. Planta baja de 110 m² 
de super fi cie, consta de 4 habitaciones, 1 baño, 1 
aseo, cocina offi ce, cierres de aluminio y patio de 50 
m²!! Muy soleada!!!                                   600€/Mes

T1.10088 Vilassar de Mar.  Ático totalmente refor-
mado de 65 m² de superfi cie, consta de 2 habita-
ciones, 1 baño, cocina offi ce, calefaccion, parquet, 
galeria y terraza de 15 m². Cerca de la playa!!! 
Finca de pocos vecinos!!                             650€/Mes

T1.10046 Mataró. Centre. Atic duplex de 70 m², de 
superfi cie, amb 2 hab., 2 Banys complets, cuina 
offi ce totalment equipada, calefaccio, tancaments 
alumini, balco, ¡¡Terrassa de 20 m²!!!    660€/Mes

T1.10096 Mataró. L’Havana. Piso amueblado 45 
m², 1 habit., baño, cocina americana, calefaccion, 
aire acondicionado. Muy soleado!!!          475€/Mes

T1.10059 Mataró. Centre. Piso antiguo de 110 m², 
de superfi cie, dispone de 1 hab., 1 Baño, cocina 
offi ce, balcon, terraza de 50 m², alarma, 2 trasteros, 
amueblado y con mucho encanto!!!!!     800€/Mes

T1.08433 Mataró. Z. Via Europa.  Piso 80 m² de 
superfi cie, consta de 3 hab., 2 Baños - terracita 
cuadrada de 7 m² - excelentes vistas mar y monta-
ña - parking incluido en precio !!!            800€/Mes

T1.10059 Mataró. Centre. Piso antiguo de 110 m², 
de superfi cie, 1 hab., 1 Baño, cocina offi ce, balcon, 
terraza de 50 m², alarma, 2 trasteros, amueblado, 
con mucho encanto!!!!                              800€/Mes

T1.10093 Mataró. Centre. Precioso piso de 120 m² 
con 4 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, calefac-
ción, galeria, 2 balcones, suelos parquet, los cierres 
de aluminio, ascensor y plaza parquing incluido en 
el precio!!!!                                                   800€/Mes

T1.10021 Sant Andreu de Lavaneres. Gran piso de 
160 m², 5 habs., 2 Baños, cocina offi ce de 30 m², 
calefaccion, galeria, parquet, armarios empotra-
dos, chimene chimenea y dos terrazas a nivel con 
muy buenas vistas!!!!                                950€/Mes

T1.08094 Sant Andreu de Lavaneres.  Tocant el 
mar. Espectacular baix d’obra nova de 80 m2 més 
terrassa 100 m2, 3 habitacions, 2 banys, zona co-
munitaria amb piscina i acabats de primera quali-
tat a 2 minuts de la platja i estacio. Impresionants 
vistes al mar i al port!!!                        1.200€/Mes

T1.08094 Sant Andreu de Lavaneres.  Tocant el 
mar. Espectacular baix d’obra nova de 80 m2 més 
terrassa 100 m2, 3 habitacions, 2 banys, zona co-
munitaria amb piscina i acabats de primera quali-
tat a 2 minuts de la platja i estacio. Impresionants 
vistes al mar i al port!!!                            1.200€/Mes

T1.09610 Mataró-Sant Cugat. Piso de 85m² de 
superfi cie, consta de 4 habitaciones, Baño com-
pleto, salon con salida al balcón, cocina con gale-
ria!! Oportunidad !!!!!                            490€/Mes

T2.50096 - Mataró. Centre. Casa per reformar 
en dues plantes de 250m² de superfi cie,  dispo-
sa de 5 habitacions, 1 Bany, cuina independent, 
galeria, els terres són de gres, una terrassa de 5 
m². Molt a prop de la platja!!!!!           210.000€

T1.50447 - Mataró. Centre. Pis de 85m², 3 habi-
tacions (2 dobles), 1 bany (banyera y dutxa), cuina 
independient, galeria, balcó, terres de parquet, AA/
CC, tancaments alumni, traster, terrassa comun-
taria y reformat totalment!!                    157.300€
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Pèrits Judicials

R.15474

Pis totalment reformat per estrenar 
de 3 habitacions, 1 bany + 1 lavabo, 
cuina totalment nova amb galeria, saló 
menjador. Gran oportunitat!

Planta baja totalmente exterior y muy 
bien reformada de 2 habitaciones, 
amplio salón, cocina independiente y 
baño completo. Soleada y luminosa.

72.000€

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

R.15453

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ Via Europa| 

Excel·lent pis cantoner totalment exterior 
amb 2 balcons, 3 hab., 2 banys, cuina 
amb galería, ampli saló amb balcó tipus 
terrassa, moblat. Parking inclòs.

189.000€

En edifi ci semi nou amb ascensor, 
3 habitacions, bany complet, cuina 
independent equipada, saló amb balcó, 
terrassa privada i traster indep.

150.000€

MATARÓ

Pis ampli i lluminós de 4 habitacions, 
cuina completa, gran saló, totalment 
exterior amb balcó i galeria.

EixampleMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.

156.900€

R.30831

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Havana

195.000€

Espectacular planta baixa de 4 
habs i ampli saló amb gran terrassa, 
cuina independent, 2 banys i parking 
inclòs en el mateix edifi ci. Molt ben 
comunicada.

R.15108210.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Eixample| 

Pròxima construcció de 7 cases diferents 
superfícies, distribucions i fàcilment 
adaptables a les necessitats del client. 
Ubicació privilegiada a un pas del centre.

R.30803

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.C. Històric| E

338.460€

MATARÓ

MATARÓ

203.000€

OFERTA

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Cerdanyola T

Obra nova procedent d’entitat bancària, 
pisos de 2 habs amb pati/terrassa, bany, 
ascensor, acabats de màxima qualitat i 
comunitat reduïda. Finançament 100%.

MATARÓ

R.14421

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | C. Històric

Excel·lent i bonica casa en carrer 
tranquil, 4 habs, bany + lavabo, àmplia 
cuina i gran saló amb sortida a pati de 
80m2 amb magatzem de 20m2. Moltes 
possibilitats.

R.1543999.900€

CERTIF. 

ENERG. TMATARÓ | Centre

Costat de l’estació, platja, i Pl. Sta.
Anna. Alegre i assolellat, ascensor de 3 
habs, cuina independent amb galeria, 
ampli i lluminós saló amb terrassa.

OFERTA

R.15534

Totalment exterior, 3 habitacions dobles, 
2 banys, cuina offi ce amb àmplia galeria, 
gran saló amb sortida a ampli balcó tipus 
terrassa, calefacció i a/a. Con parking.

178.000€

TMATARÓ Camí Serra| CERTIF. 
ENERG.

Pis totalment exterior amb molt bona 
distribució de 2 habs, bany, àmplia 
i lluminosa cuina amb galeria, gran 
saló amb balcó, per reformar al seu 
gust!

R.15548

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ Rocablanca| T

40.000€

Àtic dúplex de 3 habs amb terrassa 
a nivell de 30m2, 2 banys, cuina 
independent, saló amb terrassa, A/A 
i calefacció. Amb pàrquing i traster 
inclosos. 

Pis de 4 habs, menjador, cuina indepen- 
dent, 1 bany, exterior, molt bones vistes 
Riera i mar, pàrquing i traster inclosos, 
comunitat petita. Excel·lent Ocasió! 

R.14952 119.000€Des de

OFERTA

Àtic dúplex amb terrasses, 4 habs 
dobles + estudi amb 2 àmplies 
terrasses, 2 banys, gran cuina offi ce, 
espaiós saló amb sortida a terrasseta.

R.15513230.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Rda. St. Oleguer| 

OFERTA

180.000€

| 

Pis de 90m², 3 habs, gran saló menj. 
28m², cuina a estrenar, bany complet, 
galeria i terrassa. Molt lluminós. 
Orientat a mar. Reformat a estrenar.

338.460€Des de

ARENYS MAR
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T. 93 798 01 11 | info@urbenia.es | www.urbenia.es

VENEM EL SEU HABITATGE
EN MENYS DE 45 DIES

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

En edifi ci semi nou amb ascensor, 
3 habitacions, bany complet, cuina 
independent equipada, saló amb balcó, 
terrassa privada i traster indep.

R.15105150.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ | Estació

T

E

CERTIF. 
ENERG. T

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ Eixample

203.000€ R.14568

MATARÓ | | 

40569

Excel·lent i bonica casa en carrer 
tranquil, 4 habs, bany + lavabo, àmplia 
cuina i gran saló amb sortida a pati de 
80m2 amb magatzem de 20m2. Moltes 
possibilitats.

Peramàs

T

T

Àtic dúplex de 3 habs amb terrassa 
a nivell de 30m2, 2 banys, cuina 
independent, saló amb terrassa, A/A 
i calefacció. Amb pàrquing i traster 
inclosos. 

CERTIF. 
ENERG. TARENYS MAR Centre| 

156.000€ R.15384

Pis de 115m2, molt alt amb ascensor amb 
vistes panoràmiques, totalment exterior, 
4 habs, ampli saló amb terrassa, cuina 
offi ce i 2 banys.

CERTIF. 
ENERG. TARENYS MAR Zona Alta| 

248.000€ R.40562

Preciosa casa 300m2, totalment 
reformada, 3 plantes + garatge, terrassa 
de 30m2 a nivell de menjador, llar de foc, 
4 habs + estudi i cuina offi ce.

CERTIF. 
ENERG. ERiera| 

91.000€ R.15551

Pis de 4 habs, menjador, cuina indepen- 
dent, 1 bany, exterior, molt bones vistes 
Riera i mar, pàrquing i traster inclosos, 
comunitat petita. Excel·lent Ocasió! 

180.000€

| 

ARENYS MAR

R.15527135.000€

Promoció d’ON. Pisos de 3 hab, baix amb pati i àtic amb 
terrassa, només 5 veïns, acabats de 1a qualitat. Sigui el 
primer a escollir. 

Des de

CERTIF. 

ENERG.MATARÓ | Zona Torner T

ÚLTIM
S PISOS
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