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Amida reforma el seu habitatge amb personal qualifi cat, que pertany 
a l’empresa i amb un sol interlocutor, sense intermediaris. Que la seva 
reforma sigui més còmoda, pràctica i econòmica.

Preu del mobiliari instal·lat    5.126€
Promoció Amida 15% dte. -769€  4.357€
Pack electrodomèstics 4.052€ dte IVA -703€  3.349€

Inclou: frigorífi c integrable AEG, rentavaixelles integrable AEG, 
forns multifunció Nodor, microondes Nodor, placa inducció 
Nodor, campana illa 90 cm Nodor, fregadera fragranite Franke, 
griferia Nodor, congelador integrable Balay.

Encimera estratifi cada pedra grisa. Preu:  864€ 
 

Si creus que tens el millor pressupost,

posa’ns a prova!

Finançament

0% d’interès
o des de 39€/mes

cuines, banys i reformes integrals

Total cuina amb descomptes: 8.570€

www.amidacocinas.com EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret) Sortida c-32 Mataró Parc · 93 799 99 95
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h. PÀRQUING GRATUÏT

Els descomptes s’aplicaran a qualsevol dels nostres models i dissenys de cuina, 
qualsevol marca d’electrodomèstics i qualsevol model de Silestone. Garantia per 
escrit de totes les nostres marques. garantia per escrit de les nostres feines

Financïi el 100% de la seva compra a 18 mesos al 0% d’interès!
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Els preus corresponen a la cuina de les imatges

Finançament

0% d’interès
o des de 39€/mes

EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret) Sortida c-32 Mataró Parc · 93 799 99 95
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h. PÀRQUING GRATUÏT P

PROMOCIÓ
FINS AL 31 DE MAIG

Electrodomèstics sense I.V.A.
+ DTE. ADDICIONAL

DEL 15% EN EL MOBILIARI
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 Matemàtiques en castellà 
a Santa Anna en contra de la majoria

 
Crònica del debat:
El relat defi nitiu

L’Olla de Grills celebra 20 anys amb 
una festa dissabte a la Plaça de l’Ajuntament

Sílvia Serra, 
protegir animals

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet.

El Mis Ibérica es 
queda sense miracle

S’enfonsa un pantalà del Port 
entre queixes pel seu manteniment
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Quin partit ha fet més 
bona campanya?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Dimarts, el Capgròs i el Tot Mataró vam organitzar ‘El De-
bat Defi nitiu’ al Teatre Monumental. Vam fer seure als nou 
candidats a alcalde i durant una hora i quaranta minuts van 
estar exposats a molta gent, no només els que omplien platea 
i amfi teatre, sinó també els qui van seguir què passava allà 
dins per Mataró Ràdio o per Twitter. Hi havia expectació i 
hi va haver tela. I no crec que hàgim de deixar de citar com 
a fet rellevant que, a hores d’ara, encara interessi com va 
interessar el contrast d’idees i projectes entre candidatures.

Com no podia ser d’altra forma, durant i sobretot després 
del debat, el safareig i les opinions van anar i venir de tots 
cantons, en una fi del reproducció d’aquell teorema segons 
el qual, si ningú està content, és que potser –només potser, 
remotament potser– no estàs fent malament del tot les coses. 
Abans, durant i després del debat hi va haver caliu. I tot, des 
de la ubicació dels candidats al temps de cadascun, passant 
per la seva imatge i propostes i arribant al moderador, va ser 
objecte de crítica. No podia ser d’una altra manera. Quan et 
situes a l’aparador, és el que pertoca, i tots dos mitjans hi 
han volgut ser. Tant amb el debat com amb l’enquesta també 
compartida la setmana passada.

FIRMA
OPINIÓ PERIODISTA

Veus el Port en 
un bon estat?

CUGAT COMAS

Després del debat
www.totmataro.cat

NÚM. 1676
DEL 22 AL 28 DE MAIG DE 2015

ENFONSAMENT D’UN
PANTALÀ AL PORT

AFICIÓ DEL CLUB 
HOQUEI MATARÓ

Si a algun exercici estem obligats els que ens dediquem 
a això d’informar, és a fer-nos entenedors. Sovint ompli-
ríem pàgines però hem d’escriure breus. L’exercici de la 
concisió pot ser sovint injust, però és necessari. El famós 
micròfon de la televisió s’abaixava automàtic i aquesta ma-
teixa pàgina té una capacitat d’encabir text. És limitada.

Quan preparàvem el debat –tots els detalls, però sobre-
tot el guió– amb en Vern Bueno i en Joan Salicrú teníem 
clar que havíem de demanar als candidats concreció i pro-
postes, que la gent volia sentir idees i conèixer opinions. 
Volíem un debat àgil, de ritme televisiu i més propositiu 
que no pas de retrets passats. Volíem un debat útil per 
qui el veiés, defi nitiu per qui el seguís.

A posteriori crec que el debat va ser sincer. En un am-
bient que no era fàcil i unes normes, si es vol incòmodes, 
cada candidat va haver de mostrar-se tal com és. Molts a 
la sortida comentaven la sorpresa pel tarannà o les pro-
postes d’un o altre. De cop ens sorpreníem dels nostres 
propis alcaldables. D’aquells entre els que hem de fer la 
tria per votar. Són aquests. És el que tenim.

54,8%  ICV-EUiA
19,7%  VoleMataró
14,7%  PSC
3,4%  CiU
3,4%  ERC
1,5%  CUP
1,1%  PxC
0,8%  Ciutadans
0,6%  PP

  ‘EL DEBAT DEFINITIU’ VA AIXECAR UNA GRAN EXPECTACIÓ. UN GRUP DE PERSONES   ‘EL DEBAT DEFINITIU’ VA AIXECAR UNA GRAN EXPECTACIÓ. UN GRUP DE PERSONES   ‘EL DEBAT DEFINITIU’ VA AIXECAR UNA GRAN EXPECTACIÓ. UN GRUP DE PERSONES   ‘EL DEBAT DEFINITIU’ VA AIXECAR UNA GRAN EXPECTACIÓ. UN GRUP DE PERSONES 
D’ORIGEN IMMIGRANT VAN DESPLEGAR UNA PANCARTA ABANS DE COMENÇAR.

CASTIGAT  Tant si es tracta d’un 
incident aïllat com si no, el Port no 
es pot permetre que es dubti del seu 
manteniment ni un sol segon. 

APLAUDIT  Feia anys que Mataró no 
vivia un partit amb la intensitat del 
Mis Ibérica-Barça de dissabte. Tot el 
Jaume Parera va ser un clam. 

R. GALLOFRÉ

tot davant 1676.indd   1 20/5/15   18:57
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La Plaça Gran alberga un dels tre-
sors més preuats de Mataró, el 
mercat d’El Rengle. Plaça emble-
màtica de la ciutat, és un dels punts 
de compra d’aliments més caracte-
rístics al costat d’espai com la Plaça 
de Cuba. Aquesta fotografi a, cedida 
per Marcel Estrems, mostra la plaça 
abans de la reforma de l’any 1982. 
“La va fer tirar el meu pare i ara que 
jo hi tinc una parada, ‘Marcel al teu 
gust’, m’he adonat del valor que té”, 
explica Estrems. 

“La plaça Gran és un espai de 
Mataró que combina molts estils 
arquitectònics, des del jutjat neo-

clàssic fi ns a les fi nestres gòtiques 
de Can Fradera, passant pel mercat 
modernista d’El Rengle, les restes 
romanes del subsòl o l’estil barroc 
de Can Bosch”, remarca. De fet, du-
rant les darreres setmanes la Plaça 
Gran ha estat objecte de recerques 
i excavacions per trobar una gran 
sala que testimonis orals afi rmen 
que existeix. “La plaça Gran i tot el 
seu patrimoni s’haurien de donar a 
conèixer i estimar molt més del que 
ho fem, perquè sovint ni ciutadans 
ni polítics ho valorem prou”, consi-
dera Estrems, que afegeix que “no 
deixa de ser un refl ex de la història 
de Mataró”. 
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LA FIRA DE SEMPRE
Les atraccions, els hippies, i els bars obren als dos 
Parcs Centrals fi ns diumenge que ve
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Una joia que no brilla prou
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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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S’enfonsa un vaixell per 
l’ensorrament d’un pantalà del Port

El matí del passat dimecres 13 
s’enfonsava un pantalà al Port de 
Mataró afectant tres embarcacions, 
una d’elles també enfonsada. Con-
cretament es va esfondrar un tram 
de 10 metres de pantalà de formigó 
provocant l’enfonsament d’un vai-

xell que hi havia amarrat, i que va 
ser arrossegat cap avall amb la cai-
guda de la placa de formigó. Tot i 
que des del Port es va activar el pla 
d’autoprotecció avisant a Bombers, 
Creu Roja, Protecció Civil, Policia 
Local i Manteniment, no es van la-
mentar víctimes ni danys personals. 
La resta d’embarcacions amarrades 
van ser salvades pel personal del 
port  i traslladades a un altre ama-
rrament segur sense problemes. 

PORT DE MATARÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Consorci audita els pantalans  

L’enfonsament del pantalà i d’una 
de les embarcacions que tenia ama-
rrades ha provocat que el Consorci 
del Port hagi accelerat la renovació 
dels pantalans. Després d’actuar 
amb caràcter d’urgència davant 
l’incident, el Consorci va encarregar 
una auditoria tècnica a un expert in-
dependent en patologies de formigó 
per avaluar les estructures i el seu 
risc d’avaries. En paral·lel es van dur 

a terme obres de reposició del tram 
de pantalà avariat amb una placa 
de nova tecnologia, amb millores 
funcionals i gran durabilitat.

El Consorci ha aprovat un pla 
d’actuació urgent dels trams de 
pantalà que l’auditoria tècnica ha 
identifi cat com a prioritaris per ga-
rantir la seguretat, i rehabilitació i 
control sistemàtic de la resta i ha 
accelerat el pla de renovació. 

PORT DE MATARÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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La resta d’embarcacions 
amarrades es van poder 
salvar pel personal 

L’enfonsament d’un pantalà –ja 
reparat de forma provisional amb 
una passarel·la– ha enfurismat 
l’Associació d’Usuaris del Port 
(AUP) que carrega tintes contra la 
gerència del Consorci i assegura que 
el sinistre “era previsible i evitable”. 
Segons l’AUP Mataró, “el port es 
troba des de fa anys en un estat de 
manteniment deplorable i pateix un 
deteriorament profund i extrem”, i 
critiquen la gestió de la gerència 
perquè, asseguren, “no s’han por-
tat a terme totes les actuacions de 
manteniment preventiu i les repa-
racions necessàries, que haguessin 
evitat l’incident”.

Per a l’Associació “és inadmis-
sible, i d’una irresponsabilitat 
temerària, que això hagi passat en 
un port que gestiona un pressupost 
anual de més de 2 milions d’euros, 
amb un superàvit anual mitjà de més 
de 400.000 euros i que a 31 de 
desembre de 2014 tenia disponibles 
5,1 milions d’euros en inversions a 
curt termini, segons els comptes 
publicats i auditats”.

En el seu comunicat, els usuaris 
apugen el to en afi rmar que “és ver-
gonyós i una ofensa que el mateix 
gerent declari que no sap les cau-
ses de l’incident i que apuntés a un 
canvi de temperatura”. 

PORT DE MATARÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’enfonsament “era 
previsible” segons els 
usuaris del Port 

Asseguren que la instal·lació 
està en “un estat de 
manteniment deplorable”  

Tot ciutat port.indd   1 20/5/15   10:32



El primer Gaudí, la nau de Mataró
Dimarts 26 de maig • 19h

Nau Gaudí (c.de la Cooperativa, 47)

Presentació del vídeo documental sobre la història  
de la primera obra d’Antoni Gaudí, la Nau Gaudí de Mataró

Abella. Bronze emmotllat (1884)

Coronament de l’estendard de l’antiga 
cooperativa La Obrera Mataronense, dissenyat 
per Gaudí, únic element que es conserva de 
l’original. Símbol del treball i de la indústria

19 x 18 x 24 cm
Museu de Mataró  

Núm. d’inventari 15852
Llegat Arenas, 2003

El 1883 Antoni Gaudí (1852-1926) va construir per a la Sociedad Cooperativa La Obrera Mataronense una nau destinada 
al  blanqueig  de cotó, un espai diàfan, amb una coberta sostinguda per tretze arcs parabòlics de fusta. Encara que 
Gaudí ja feia 10 anys que col·laborava amb la Cooperativa amb treballs menors, aquesta va ser la primera obra que 
va projectar i signar després de titular-se com a arquitecte, i potser per això no ha estat considerada com mereixeria 
en el conjunt del seu treball. Una valoració injusta perquè, sens dubte, aquesta és una obra transcendental, que 
podríem considerar el km 0 de la seva arquitectura, atès que en ella ja va anunciar la importància que 
tindria en els seus edificis posteriors l’arc parabòlic. I és amb el propòsit d’esmenar aquesta percepció 
que s’ha celebrat el Gaudí Mataró 130. Daniel  Giral t-Miracle.  Comissari

VideoGaudi_TOTMATARO.indd   1 15/05/15   13:39



Clam contra la imposició de classes en castellà

Una família de l’Escola Pia Santa 
Anna ha demanat l’escolarització 
en castel là.  El Departament 
d’Ensenyament confi rmava la setma-
na passada que el centre mataroní, 
juntament amb un de Sant Cugat 
amb 5 famílies demandants, haurà 
d’aplicar les mesures cautelars que 
marca el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) en la seva 
interlocutòria i, per tant, impartir 
el 25 per cent de classes en cas-
tellà al grup de l’alumne que ho ha 
sol·licitat.

El cas de la família demandant 
de Mataró va causar una important 
polèmica i reacció ciutadana, in-
dignant bona part de la comunitat 
educativa de Santa Anna i provocant 
una de les mobilitzacions més im-
portants dels darrers anys, de llarg la 
més nombrosa en defensa del cata-
là feta mai a Mataró. Així, el passat 
dimecres 13, milers de persones es 
van concentrar a Santa Anna contra 
la sentència.

La x i f ra  exacta  és  d i f íc i l 
d’aproximar en un espai tan ample, 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

que va quedar ple com només amb 
els grans actes festius pot veure’s. Hi 
havia sobretot famílies, també molts 
partits i membres d’associacions, 
una nombrosa representació de 
“grocs” en defensa de l’educació 
pública i contra les retallades; una 
gentada, vaja. La concentració 
s’havia convocat de forma espon-
tània en transcendir la casuística 
concreta de Santa Anna. A l’hora 
de la veritat va ser una demostra-
ció de força a les portes mateixes 
del centre educatiu. A l’entrada de 

Milers de persones es concentren davant de l’Escola Pia Santa Anna, el centre afectat

Es noticia 1676.indd   2 20/5/15   19:17
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l’escola unes lletres resumien la si-
tuació amb el ‘Wertgonya’ clarament 
explícit cap al Ministre d’Educació 
espanyol.

“Fins que s’acabi el curs, els 
alumnes podran escollir entre fer 
l’assignatura en castellà o català 
i l’escola contractarà un professor 
més”, va explicar el mestre de sisè 
de primària, Fèlix Galceran. De fet, 
la direcció del centre va comunicar 
als pares la mesura que han escollit 
per complir la sentència. “Per dues 
persones carregar-nos tot un model, 
em sembla una mica fort”, va lamen-
tar la presidenta de l’AMPA, Rosa 
Torroella. L’AMPA ha dit que acata 
la sentència però que s’hi mostra 
“contrària”. L’AMPA ha descartat 
no acatar la sentència “perquè el 
pes de la justícia recauria damunt 
el director”. El mestre Fèlix Galce-
ran deixa clar que “tot i tenir els 
seus ideals, respectem la llei”. Al 
seu torn, el professor Carles Móra 
ha subratllat que els nens “han de 
quedar al marge de tota disputa 
perquè es tracta d’una decisió dels 
seus pares”. 

La resolució judicial va irrompre en plena campanya electoral. Convergència 
i Unió va denunciar l’intent de “trencar el model lingüístic català i el model 
de convivència que hi ha a Catalunya”. El partit va explicar que donaran 
suport a la direcció i al professorat de l’Escola Pia Santa Anna perquè es 
veuen “immersos en un conflicte polític impropi d’un centre educatiu”. Així 
mateix, CiU assegurava que “el model lingüístic català no és negociable”.

El PSC reiterava el seu suport a l’actual model educatiu “que ha garantit 
durant 30 anys la cohesió social a Catalunya i la igualtat d’oportunitats”. Els 
socialistes van carregar contra les polítiques del ministre Wert a qui acusaven 
“de convertir en problema el que no ho és”.

El Partit Popular va assegurar que “s’ha de garantir la llibertat de cadascú 
a escollir la llengua”. “Ens sembla que la família té dret a demanar-ho i 
l’administració ha de fer complir les lleis”, va dir el candidat del PP a Mataró, 
José Manuel López. Pel popular “s’ha de garantir el perfecte ensenyament 
del català, el castellà i l’anglès” i “cal actuar amb molta calma perquè al 
final s’està assenyalant a uns nens”.

El candidat d’ICV-EUiA de Mataró, Esteve Martínez, explicava que “la im-
mersió lingüística genera cohesió social i aquesta cohesió és la que després 
genera igualtat d’oportunitats”. Segons els verds, el PP “vol trencar la igualtat 
d’oportunitats i, per això, cal defensar l’escola en català”.

Al seu torn, la CUP, afirmava que “és un nou atac des de l’àmbit estatal”. 
Els independentistes han lamentat que la Generalitat “no hagi desobeït” i 
va reclamar a la consellera Rigau “que desenvolupi una llei pròpia que ga-
ranteixi la llengua i la qualitat”. 
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Santa Anna començava aquesta setmana a fer 
les matemàtiques en castellà als grups afectats 

L’Escola Pia Santa Anna començarà 
fi nalment aquest curs a aplicar la 
resolució del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), que 
insta l’escola a fer un 25% de clas-
ses en castellà en un grup de tercer 
i un altre de cinquè de primària, a 
petició d’una única família.

La solució adoptada pel centre és 
fer l’assignatura de matemàtiques 
en castellà. Tot i que inicialment 
s’havia plantejat començar-ho a apli-
car el curs vinent, el TSJC establia 
com a termini màxim el 19 de maig, 
aquest passat dimarts. 

En un principi, el centre hauria 
proposat altres opcions per com-
plir la resolució del TSJC com, per 
exemple, la contractació d’un pro-
fessor que fes la classe en castellà 
als alumnes afectats, així com a tots 
aquells que es volguessin afegir al 
grup de desdoblament. Durant la 
reunió al centre, però, cap més 
família hauria optat per l’opció de 
l’ensenyament en castellà. Final-
ment, es va optar per la solució 
triada.

“Fórmula més satisfactòria 
possible”
En un comunicat, l’Escola Pia as-
segura que sempre ha defensat el 
model d’immersió lingüística i la-

EDUCACIÓ
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El centre “aplicarà la mesura 
tot i que no és compartida pel 
seu ideari”     

menta haver d’aplicar una mesura 
que no és compartida pel seu ideari.

El centre creu que la mesura 
adoptada és “la fórmula més satis-
factòria possible”, tot i estar-hi en 
contra. L’Escola Pia opina que el mo-
del d’immersió lingüística “assegura 
el coneixement de les dues llengües 
ofi cials per part de tot l’alumnat 
quan acaba l’ensenyament obligatori 
i garanteix la cohesió social”.

La institució sosté que “és un 
model plenament vàlid que ha estat 
reconegut internacionalment com 
un bon model pedagògic i de con-
vivència i respectuós amb tots els 
alumnes siguin quines siguin les se-
ves necessitats o procedències”. 
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Un convers mataroní va advertir els presumptes 
jihadistes de Terrassa per instrucció policial 

Un convers de Mataró va ser la per-
sona que va advertir els presumptes 
jihadistes detinguts l’abril passat a 
Sabadell. Ara, el testimoni explica 
en una entrevista a ‘El Periodico’ 
que se sent “utilitzat” i que va cau-
re a la “trampa” després que dos 
membres de la policia espanyola van 
contactar amb ell perquè es reunís 
amb el grup.

El convers, de qui es desconeix el 
nom i concedeix l’entrevista al mitjà 
amb el rostre amagat, relata com un 
membre de la policia espanyola, a 
qui coneix d’actes públics a Mataró, 

el va contactar perquè parlés amb 
els detinguts perquè “tenien pen-
saments extremistes i ideologies 
violentes”. L’home hi va accedir i 
afi rma que “en cap moment” va ser 
conscient que estava col·laborant 
amb una xivatada i que tem que 
“per culpa d’això s’hagin escapat 
els vertaders culpables”.

“Em van dir que els Mossos 
els estaven investigant i que calia 
persuadir-los i parlar amb ells per-
què aquests pensaments, aquestes 
idees, no s’encomanessin”, relata. 
“Em van demanar si jo podria par-
lar amb ells abans que hi hagués 
detencions”, recorda l’home, que 
assenyala com “fi ns i tot per es-
pantar-los, ens vam inventar coses 

SUCCESSOS
NOTÍCIA

El testimoni diu que se 
sent “utilitzat” pels policies 
espanyols   

com que  tenien els telèfons punxats 
o que no podien anar a l’aeroport”.

Pressió
Després de la trobada, en què van 
participar almenys una desena de 
persones amb “diferents nivells de 
compromís”, la policia espanyola va 
continuar contactant amb el convers 
perquè obtingués més informació 
de la cèl·lula. “Començava a sen-
tir pressió”, recorda. “Després un 
cotxe va seguir la meva dona, vaig 
agafar-ne la matrícula i vaig anar 
als Mossos”, detalla l’home, que 
tot seguit va anar acompanyat de la 
policia catalana a l’Audiència Na-
cional per explicar-ho al jutge que 
porta el cas. 

REDACCIÓ - ACN
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ICV-EUiA demana “el vot just” contra 
els governs de dreta  

Iniciativa per Catalunya Verds-Es-
querra Unida i Alternativa té la moral 
pels núvols. Aquesta va ser la sen-
sació predominant en l’acte central 
de campanya, capaç de congregar 
130 persones al Casal l’Aliança 
i on Esteve Martínez va fer una 
defensa aferrissada de l’ADN del 
partit i una crítica vehement al go-
vern de CiU a la ciutat. L’alcaldable 
va demanar “el vot just més que 
no pas el vot útil” en favor “d’un 
partit sense cap cas de corrupció, 
sinònim d’honradesa i honestedat, 
el cotó fl uix no enganya i a ICV-
EUiA som bons políticament i també 
moralment”, va dir. Abans, la coor-
dinadora nacional del partit Dolors 
Camats havia assegurat que “som 
el partit del compromís, de la gent 
que commou, el millor rescat social 
per a ciutats com Mataró és garantir 
que Iniciativa estigui al pròxim Ple, 
al pròxim govern, fent que la gent 
amb qui pots confi ar decideixi les 
polítiques de la ciutat”.

Les crítiques cap a “la dreta” van 
ser, com pregona el manual d’estil 
de la casa, furibundes. Camats va 
assegurar, en referència a PP i CiU 
que “la dreta no només no soluciona 
el dia a dia de la gent, sinó que ens 
fa a tots més desiguals, això és el 
que ens rebel·la” i va afegir els so-

cialistes a l’equació recordant el seu 
suport a la reforma laboral. A nivell 
mataroní, Camats, a més, va saber 
tocar la fi bra sensible dels assis-
tents quan va parlar del partit com 
dels “hereus del PSUC”. “El PSUC 
signifi ca a Catalunya la lluita contra 
el franquisme i el feixisme, som els 
primers a denunciar els feixistes i 
els racistes, perquè venim d’aquest 
compromís i de l’Entesa dels Na-
cionalistes d’Esquerres, que vol dir 
compromís amb un país”, va tronar.

L’alcaldable va fer del reiterat 
“rescat social de les persones” l’eix 
de la seva intervenció. “Nosaltres 
volem fer polítiques inclusives, 
ningú sobra i tots som ciutadans de 
primera. Defensem els barris preci-
pitats a la misèria per les polítiques 
de CiU i PP. Som gent descarada-
ment d’esquerres i volem disminuir 
la vulnerabilitat de les persones”, 
va dir. On més tintes va carregar, 
però, l’ecosocialista va ser contra 
les despeses afrontades pel govern 
municipal. “Hi ha nens i nenes que 
no poden fer tres àpats al dia mentre 
ens gastem 600.000 euros en una 
Festa al Cel innecessària i estúpi-
da”. Martínez va criticar inversions 
com les pèrgoles dels poliesportius, 
els 3 Tombs o la Volta a Catalunya 
posant per exemple que ell, amb la 
mateixa dotació, hauria pagat pisos 
per a famílies desnonades, atenció 
per a persones sense prestació o la 
totalitat de les beques menjador. 
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Aquest diumenge 24 se celebren 
les Eleccions Municipals 2015. A 
la ciutat, un total de 86.638 per-
sones podran exercir el seu dret a 
vot en aquests comicis. D’aquestes 
persones, un total de 86.214 són 
de nacionalitat espanyola i la resta, 
uns 424, són ciutadans de la Unió 
Europea o de nou països extraco-
munitaris.

A la ciutat hi ha 33 col·legis elec-
torals que estaran oberts entre les 
9 i les 20 h. En aquests col·legis 
hi ha 112 meses, agrupades en 75 
seccions electorals. En aquest sen-
tit, donat que hi ha hagut canvis 
de col·legis respecte a eleccions 
anteriors, es tornaran a instal·lar car-
tells informatius a les seus que han 
deixat de funcionar com a col·legis 
electorals per redirigir els electors 
a les ubicacions que han canviat.

Durant  la  jo rnada e lecto-
ral s’instal·larà al vestíbul de 
l’ajuntament una pantalla on es 
publicaran primer els resultats de 
participació a les 14h i a les 18h 
i ja, al vespre, els resultats en el 
moment que estiguin disponibles 
a la web del Ministeri de l’Interior. 
Una pantalla de televisió emetrà, 
així mateix, imatges de programes 
informatius que estiguin fent el se-
guiment de la jornada electoral. 
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86.000 mataronins 
convocats a participar a 
les Eleccions Municipals 

A la ciutat hi ha 33 col·legis 
electorals que estaran oberts 
entre les 9 i les 20h       

Camats i Martínez omplen el 
Casal i criden a plantar cara 
al racisme i el feixisme
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CiU vol fer del TCM un districte i 
apostar pel Centre Històric   

Explicar què s’ha pogut fer aquest 
mandat mentre “endreçàvem la 
casa” i, a la vegada, traçar propos-
tes pels pròxims quatre anys i a un 
horitzó més ampli. Tota la campanya 
de Convergència i Unió per a aques-
tes municipals se situa en aquesta 
intersecció temporal i altre cop en el 
fris passat-present-futur va situar-se 
Quim Fernàndez en el seu acte cen-
tral, dijous 14, al Casal de l’Aliança. 
Allà els nacionalistes van presentar 
programa i també un equip que va 
rebre l’avís del seu líder “els 10 pri-
mers heu d’estar preparats perquè 
sereu el pròxim govern de la ciutat”, 
els va dir tot just començar.

Entre 8 d’aquests 10 candidats 
a l’aparador de la llista van esbos-
sar les propostes programàtiques 
pels pròxims quatre anys, entre les 
quals va destacar la proposta de 
Núria Calpe de “demanar a la Gene-
ralitat que ens traspassi la N-II per 
convertir-la en un carrer més de la 
trama urbana” o la conversió de la 
zona del TecnoCampus “en un dis-
tricte tecnològic i de coneixement, 
el nostre 22@” segons paraules de 
Miquel Rey.

Precisament el duet Calpe i Rey 
va prendre la paraula en primer lloc, 
en un acte amb estètica i voluntat 

distesa. L’alcaldable anava desgra-
nant els temes i en molts casos li 
tocava reivindicar l’obra de quatre 
anys al govern: “Nosaltres podem 
explicar fets i d’altres només parau-
les, hem estat el govern que ha estat 
al costat de les persones”, va dir.

Reformar l’Estació, obrir al mar
Calpe va prendre la paraula per 
proposar algun dels ítems més des-
tacats entre les 50 propostes amb 
què la candidatura es compromet. 
A més de proposar la reconversió de 
la carretera N-II en trama urbana “i 
també, òbviament, la gratuïtat del 
peatge de la C-32 al fi nal de la con-
cessió” va sorprendre en proposar 
la reforma de l’Estació de Rodalies, 
amb baixadors a la banda de mar: 
“ens hem de seguir obrint al mar i 
crear un cordó blau i verd al voltant 
de la ciutat”, va dir. Miquel Rey, per 
la seva banda, va advocar per tres 
elements de promoció i projecció 
de “la ciutat més important entre 
Barcelona i França”. 

Les seves apostes són El Corte In-
glés “nosaltres hem arreglat el nyap 
que hi havia perquè pugui venir”, el 
Centre històric “és el que ens fa di-
ferents, li hem de treure profi t amb 
projectes com el Fòrum” i el TCM 
“amb nosaltres ha deixat de ser 
una estructura defi citària i ara ja és 
rendible, l’hem de convertir en la 
gran aposta fent-ne un districte al 
seu voltant”. 
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“Que l’Assemblea Pagesa retiri el 
recurs, únic escull que falta per 
fer possible la instal·lació del Corte 
Inglés”. L’alcaldable de CiU Quim 
Fernàndez va posar dilluns 18 
noms i cognoms –fi ns i tot va citar 
l’històric Pep Riera– al que per ell és 
“l’últim escull” que frena l’aterratge 
de la multinacional a la ciutat. Fer-
nàndez va apel·lar a “un exercici de 
responsabilitat i amor a la ciutat”, 
ja que, segons ell, els pagesos man-
tenen el recurs com a arma política 
per “un altre tema,  les terres afec-
tades pel traçat de la línia orbital de 
tren”. CiU demana que no barregin 
les dues i dóna a entendre que els 
donaran suport a l’hora de demanar 
el canvi del recorregut.

La petició s va donar en el marc 
de la presentació de propostes 
d’ocupació de CiU que es marca 
com a objectiu pel mandat que la 
ciutat generi 4.000 llocs de treball, 
el doble que entre 2011 i 2015. Per 
a fer possible aquest xifra, Fernàn-
dez  compta amb grans projectes 
“que s’han de començar a fer visi-
bles el proper mandat”, l’esperada 
arribada del Corte Inglés i el projecte 
del partit: ‘Mataró Fòrum’. Es tracta 
de dues iniciatives “per dinamitzar 
el comerç del centre urbà i potenciar 
l’economia local”. 
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CiU demana a Assemblea 
Pagesa que retiri la 
demanda a El Corte Inglés  

Fernàndez i Rey es mostren 
convençuts que la ciutat 
crearà 4.000 l locs de treball       

Fernàndez i equip exposen 
obra feta i es comprometen 
amb noves línies estratègiques   
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Bote retreu a Fernàndez que 
“CiU no ha tingut ànima social”  
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la pobresa amb les entitats de treball 
social de la ciutat, que tindran veu i 
vot i compartiran amb l’ajuntament 
un programa de treball conjunt”. 
Igualment proposen un pla de xoc 
social amb una atenció especial als 
nens i nenes. “L’objectiu és garantir 
als infants: escola, salut, menjar”, 
va dir el candidat socialista.

Abordar el fracàs escolar
El candidat del PSC a Mataró, Da-
vid Bote va ser davant dels Serveis 
Territorials per explicar que aposten 
per millorar la planifi cació escolar, 
acabar amb el fracàs a les aules i 
apostar per la FP. El número tres 
de la llista socialista, Miquel Ángel 
Vadell, alerta que en els pròxims 
anys hi haurà “un problema amb 
les places de secundària” perquè 
“s’havien de fer dos instituts nous i 
no s’han fet”. Bote remarca que si 
guanya “les decisions les prendrà 
l’Ajuntament i no els Serveis Terri-
torials” i va assegurar que el PSC 
“recuperarà el diàleg” amb la co-
munitat educativa per acabar amb 
la “improvisació” i la “manca de 
consens” de CiU. 

Davant de la seu de Creu Roja a Ma-
taró va voler presentar el Partit dels 
Socialistes de Catalunya les seves 
propostes en polítiques socials. Un 
àmbit en el qual, segons el seu can-
didat David Bote, el govern d’aquest 
mandat no ha estat a l’altura. Bote 
va afi rmar que “CiU no ha tingut àni-
ma social, no ha estat a l’altura de la 
situació social” que viu Mataró: “El 

candidat de CiU, ens diu ara, que vol 
anar per feina. Fa dinou anys que és 
a l’ajuntament i té un balanç de fei-
na irrellevant en polítiques socials.”

Bote va afi rmar que la pobresa 
com un “corcó que ataca i consu-
meix famílies, persones i barris”. 
Bote es va comprometre “a destinar 
més recursos per les polítiques so-
cials i a fer una aliança cívica contra 
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ERC vol grans pactes per l’ocupació, 
la nova ciutadania i la inclusió social   

Francesc Teixidó, alcaldable d’ERC, 
té clar que les polítiques d’atenció 
social han d’estar subjectes a “am-
plis acords entre els partits, que 
deixin de banda el tacticisme i 
actuïn amb responsabilitat en el 
pròxim Consistori”. En aquest sen-
tit els republicans promouen tres 

grans acords en forma de pactes 
en matèria d’ocupació, nova ciu-
tadania i inclusió social. Respecte 
d’aquest tercer, Teixidó afi rma que 
“les entitats l’estan demanant i ha 
de ser un pacte potent, comandat 
per l’Ajuntament des de la prime-
ra tinença d’Alcalde i amb gran 
participació de les entitats a l’hora 
d’establir les polítiques, els pres-
supostos i els objectius d’aquest 
àmbit”. ERC ho plantejarà a la resta 
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Defensa que les polítiques 
socials siguin objecte d’acord 
entre les forces polítiques  

Una de les propostes concretes 
és la creació d’una moneda digi-
tal mataronina. Pel partit” és una 
política de promoció econòmica 
innovadora que permet incre-
mentar l’impacte multiplicador 
de la despesa municipal sobre el 
comerç local i de proximitat. 

de grups. Pel candidat “és urgent 
aturar la fractura de la societat” i 
en aquest sentit apel·la a aquests 
acords entre “partits responsables”. 
Preguntat per si exclou alguna 
formació d’aquests acords, ha as-
segurat que “hi ha partits que no 
tenen més idees que la xenofòbia, 
pel que s’exclouen sols”.

Altres propostes en l’àmbit social 
d’ERC és avançar en àmbits com la 
tarifi cació social o ampliar els cen-
tres escolars oberts fora d’horari per 
atendre famílies i infants. En aquest 
sentit “la dels centres oberts és 
una experiència positiva que s’està 
duent a terme a Rocafonda i el Pla 
d’en Boet i que caldria estendre 
per atendre al màxim de famílies 
possibles”. 
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A questa setmana, el Tot Mataró mira cap 
a la casa per oferir una sèrie de recoma-
nacions per mantenir les nostres llars en 

bones condicions. Aquells petits retocs o el 
manteniment de les nostres instal·lacions s’han 
de posar sempre en les mans de bons profes-
sionals. La llar és el nostre temple i l’hem de 
tractar amb les millors condicions.  

ESPECIAL 
LLAR i 
INSTAL·LADORS
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En decoració

Errors comuns

Sovint caiem en una sèrie d’errors de 
decoració del saló que, en comptes 
de millorar el seu aspecte, li donen un 
aspecte descuidat. Si evitem aquests 
errors aconseguirem decorar el saló 
de la manera correcta.

Planifi cació
Si no es planifi ca la decoració per 
avançat acostumem a escollir colors in-
adequats i a agrupar diferents mobles 
i accessoris que no combinen entre si i 
que a la llarga desllueixen l’ambient.

Mobles
Un error comú és escollir els mobles 
que estan de moda en comptes de 
basar-se en la seva funcionalitat o 

comoditat. 

Colors
A vegades es pinta un ambient abans 
de decidir el tipus de decoració, o 
sense tenir en compte els mobles i, 
en la majoria de casos, el color no 
combina amb l’estil del mobiliari o, pit-
jor encara, no aconseguim l’ambient 
desitjat. Per això el millor és decidir 

DEL 22 AL 28 DE MAIG DE 2015
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primer l’estil de decoració i escollir els 
mobles, i a partir d’aquí, els colors per 
a les parets.

Estil 
És un error barrejar estils per decorar, 
encara que en principi pugui semblar 
molt modern. El més aconsellable és 
escollir un estil determinat i basar la 
decoració en aquest.

Espai
Un altre error greu és voler posar mo-
bles molts grans o massa ornaments 
en espais petits, sense tenir en compte 
que han d’anar en concordança amb 
la mida de les estances. 

Comprar el joc de mobles com 
està exposat 

És molt fàcil caure rendit davant un 
joc de mobles que està muntat amb 
tota una decoració de l’ambient. La 
gent surt de la botiga amb la il·lusió 
d’haver comprat el decorat perfecte 
per a casa seva. Però la realitat es veu 
quan arriben els mobles. El lloc que-
da sobrecarregat i no llueix espaiós. 

 Pintar totes les parets amb co-
lors molt cridaners 

És comú que la gent faci servir colors 
forts a les parets. Però, la majoria de 
les vegades, l’espai queda massa vi-
brant i les parets criden més l’atenció 
que la decoració completa. Consell: 
Mantingues les parets neutrals en co-
lors clars, així pots incorporar el detall 
de color en els accessoris, com per 
exemple: en els coixins decoratius, 
en la catifa, i en l’art de les parets. Si 
vols, pots pintar una sola paret d’un 
color més fort com a accent, però no 
l’espai complet. Usar els colors forts 
als accessoris et permet canviar-los en 
un futur quan te’n cansis.

 Pensar que les fi nestres 
llueixen bé amb persianes o 

verticals solament
Molts creuen que amb les persianes 
o les cortines verticals n’hi ha prou, 
perquè ajuden a enfosquir l’ambient i 
donen privadesa. Uns altres pengen 
cortines o panells horitzontals sobre 
la fi nestra, però això les fa veure molt 
curtes. 
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 El SAT GREMI
Es compleix ja un any des de la po-
sada en marxa d’un nou projecte del 
Gremi d’Instal·ladors del Maresme: El 
SAT GREMI. 

Què és el SAT GREMI?
És un Servei Tècnic de manteniment 
i reparació de calderes de calefac-
ció/ACS i escalfadors, que suposa 
una ampliació de les prestacions que 
els instal·ladors poden oferir als seus 
clients. Fins ara, molts instal·ladors 
que instal·laven una caldera o un 
escalfador  derivaven el posterior man-
teniment i futures reparacions a altres 

empreses com serveis tècnics ofi cials 
o multimarca. Amb el SAT GREMI, un 
cop instal·lada la caldera, es manté 
la relació amb l’instal·lador. És aquest 
qui, mitjançant una comunicació cons-
tant amb el SAT, fa un seguiment de la 
vida de la caldera i pot proposar millo-
res o modifi cacions en la instal·lació, 
a fi  de poder proporcionar un estalvi 
energètic adient i augmentar la dura-
bilitat dels equips.

Qui pot fer servir el SAT GREMI?
Tots els usuaris que tinguin instal·lada 
una caldera o un escalfador poden 
utilitzar els serveis del SAT GREMI.  
Es dóna Servei a totes les marques 

i models, amb operaris qualifi cats 
per portar a terme els manteniments 
recomanats, seguint sempre les di-
rectrius que marquen els fabricants i 
instal·ladors.

Quins avantatges té el SAT 
GREMI respecte d’altres SAT?

El principal avantatge del SAT GREMI 
és que dóna un servei de proximitat, 
és a dir, ràpid, que s’adapta a les 
necessitats i horaris del client, guiat 
per l’instal·lador de confi ança i amb 
uns costos molt ajustats. No és un ser-
vei anònim. El benefi ci que genera el 
SAT GREMI reverteix sobre el mateix 
SAT a nivell de millores en la forma-
ció dels tècnics, ampliació i millora 
de serveis, etc.

Qui hi ha darrere?
Darrere del SAT GREMI hi ha el Gre-
mi d’Instal·ladors del Maresme, una 
associació d’aproximadament 200 
empreses instal·ladores que uneixen 
esforços per defensar, tant els seus in-
teressos com els dels seus clients, i que 
vetlla perquè aquest SAT en converteixi 
en una de les entitats de referència 
en el seu sector en els pròxims anys.
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El material de les

Canonades

Actualment, els materials més uti-
litzats en les noves instal·lacions de 
canonades d’aigua són el coure i els 
materials plàstics.

Cal conèixer bé aquests mate-
rials i les seves característiques a 
l’hora d’escollir-ne un per una nova 
instal·lació a casa nostra. Igual-
ment, farem bé de confi ar en els 
professionals i aquests ens sabran 
guiar en qualitat i preu entre les di-
ferents opcions,

Coure
És lleuger, senzill de manipular, es 
pot soldar fàcilment i serveix per a 
les conduccions, tant d’aigua freda 
com de calenta. La seva vida útil 
és de 30-40 anys. Els diàmetres de 
les canonades més utilitzades en 
els habitatges són de 12 i 15 mm.

PVC
Encara s’utilitza en la conducció 
d’aigües sanitàries, però no es fa 
servir en tota la instal·lació de con-
ducció d’aigua.

Polietilè
Aquest material és molt resistent a 

la corrosió, és fàcil de manipular i 
d’instal·lar, i no és tòxic. Pel fet de 
ser molt adaptable, gairebé no ne-
cessita unions. Té l’avantatge que 
no es produeixen fissures ni tan 
sols encara que l’aigua de dintre es 
congeli. Les canonades elaborades 

amb aquest material poden durar 
tota la vida. Si teniu cura periòdi-
cament de les canonades, aquestes 
es mantindran en bon estat durant 
molt més temps i d’aquesta mane-
ra evitareu haver de fer reparacions 
freqüents. 
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L’opció de la

Gespa artifi cial

“Jo sempre dic que l’herba artifi cial 
no és un substitut de la natural però 
sí la millor alternativa”. Instalverd 
és una empresa dedicada des de 
2007 a la distribució de gespa ar-
tifi cial, tant per a professionals del 
sector com també per a la venda 
a particulars. El seu responsable, 
Josep Guinart, explica que “fem jar-
dineria, gespa per a infraestructura 
de pistes de pàdel i usos esportius 
en general, golf i tarima sintèti-

ca”. Instalverd és distribuïdor de la 
marca de referència a nivell estatal, 
Verdalia, que fabrica a Valls i és líder 
en el seu àmbit. “La gespa artifi cial 
que oferim està protegida dels efec-
tes del sol amb protecció anti UVA 
i amb garantia del  fabricant per 10 
anys,”, assegura Guinart. Instalverd, 
a més, ofereix la gamma de produc-
tes Verdalia amb la garantia més 
llarga del mercat. 

L’aposta per la gespa artifi cial és 
cada vegada més estesa: ”El mante-
niment que requereix aquesta gespa 

és menor que el d’una gespa natu-
ral, de la que pot arribar a cansar 
el manteniment constant i a més 
permet reduir els costos de l’aigua 
consumida. Si sumes aquests dos 
factors, la gespa artifi cial és una 
bona opció per reduir-los”. La gespa 
artifi cial està en constant evolució 
i avança en conceptes com són la 
suavitat i verticalitat. Dos conceptes 
contraposats, que en els produc-
tes que pots trobar a Instalverd té 
l’equilibri per mantenir aquests con-
ceptes òptims i poder oferir el seu 
material al client. 
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Més que un problema

 L’intrusisme

Amb la crisi en el seu moment de 
major virulència i amb una taxa 
d’atur que ja havia superat la ba-
rrera psicològica del 25%, els 
instal·ladors d’electricitat, gas, lam-
pisteria i calefacció de tota Espanya 
van llançar la seva veu d’alarma 
per denunciar una situació, la 
de l’intrusisme, que promet amb 
arruïnar el sector si no es prenen ja 
mesures dràstiques i urgents.

Avui, de cada 10 instal·ladors que 
operen a Espanya, 4 són “il·legals”. 
L’intrusisme supera ja el 40% de la 
plantilla laboral del gremi, la qual 
cosa representa un volum de factu-
ració perdut pel sector degudament 
legalitzat entorn del 30% dels seus 
ingressos anuals.

Cal ser curós i exigent
A l’hora de contractar instal·ladors 
i reparadors cal ser molt curós i 
exigent. No en va, aquest àmbit 
professional –com tants d’altres– ha 
vist en els seus darrers temps com 
l’intrusisme professional feia molt 
de mal perquè fereix en dos sentits. 
Al propi gremi perquè comporta una 
competència il·lícita i deslleial i als 

usuaris perquè no reben uns serveis 
avaluats i d’acord amb les normati-
ves, una atenció que sols els negocis 
agremiats poden oferir. En aquest 
sentit s’alerta de la preeminència 
i expansió d’un tipus d’ofertes a 
preus rebentats, de reparadors i 

instal·ladors polivalents que tot ho 
poden –o així es venen– però que a 
l’hora de la veritat fan bona aquella 
dita que el barat surt car.

En aquest sentit Miquel Puigdevall 
del Gremi d’Instal·ladors fa una cri-

T 93 796 18 80
WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER SANT PERE 31 - 08301 - MATARÓ
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da als ciutadans a “llegir-se bé les 
pòlisses d’assegurança i els papers”. 

Per què? Perquè si els seus siste-
mes elèctrics o de gas, si les seves 
instal·lacions són realitzades per 
professionals no qualificats des-
prés, en cas de perjudici o accident 
amb afectació a la vivenda, no els 
cobrirà cap tipus d’assegurança. És 
senzill: podem posar-nos en mans 
de professionals que respondran del 
que fan i dels efectes i conseqüèn-
cies d’això o poden encomanar-nos 
a empreses no declarades, que no 

treballen legalment i que per tant 
no poden assegurar ni el servei ni 
la cobertura. Mala peça al teler, en 
aquest segon cas.

El gran drama del sector
L’intrusisme laboral està fent estralls 
entre els instal·ladors i reparadors. 
Des d’ex-treballadors d’empreses 
que treballen fora de la llei a supo-
sats autònoms que no declaren la 
seva activitat. “La gent ha de vet-
llar per confiar amb empreses que 
declarin les seves activitats, que 
paguin impostos, que tinguin tots 

els permisos, qualificacions i carnets 
en vigència perquè sinó els acabarà 
afectant”, explica l’agremiat. 

Per combatre l’intrusisme també es 
demana complicitat amb els casos 
que es puguin detectar. Comunicar-
ho al gremi pertinent. En el fons el 
que farà la gent serà assegurar-se les 
pròpies espatlles i les de casa seva 
desvetllant qui treballa al marge de 
la llei, perquè en cas de fallida en 
muntatges o hem confiat l’avaria a 
unes mans segures o ens les acaba-
rem cremant. Val la pena. 
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Els instal·ladors 

 Autoritzats

L’instal·lador autoritzat és un tècnic 
especialitzat amb prou coneixe-
ments acadèmics i pràctics per 
garantir el funcionament perfecte 
de la vostra instal·lació elèctrica. 
Estan acreditats com a instal·ladors 
autoritzats en baixa tensió aquelles 
persones físiques i empreses que 
compleixen els requisits que esta-
bleix el Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió.

És important que l’instal·lador 
autoritzat assumeixi tota la res-
ponsabilitat en la instal·lació que 
realitza i que qualsevol instal·lació 
elèctrica nova o modifi cada ha de 
ser executada per ell. També ens 
ha d’informar de la conveniència 
de mantenir i renovar la vostra 
instal·lació, contractació de sub-
ministrament d’energia elèctrica i 
altres serveis i millores i actualit-
zacions, novetats sobre dispositius 

i sistemes que, en funció de la si-
tuació, puguin millorar la nostra 
instal·lació i ens permetin una major 
qualitat de vida.

Qüestió de confi ança
Per aquesta lògica, en molts casos, 

les famílies confi en sempre en els 
mateixos instal·ladors. En un cicle 
típic que es repeteix, on el peix –en 
aquest sentit en positiu– es menja la 
cua, confi a en el mateix instal·lador 
si estàs content i opta per un altre 
si vols un servei millor. 

Av. Maresme, 323, baixos, 08301 Mataró
T 93 796 47 20, F 93 755 18 84
www.chacosa.com

Serietat

Experiència

Compromís

CONSTRUCCIONS S.L.

LLAR - INSTAL·LADORS

Tot 11,12 llar 1676.indd   2 20/5/15   18:24



NÚM. 1676
DEL 22 AL 28 DE MAIG DE 2015

Per una instal·lació

 Segura i sostenible

La instal·lació elèctrica de casa nos-
tra ha estat realitzada de conformitat 
amb el Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió vigent, i per llei i per 
la nostra seguretat així com per re-
queriment en cas de necessitat, s’ha 
de disposar de dos documents, el 
certifi cat d’instal·lació i la memòria 

tècnica de disseny d’aquesta.

Aquests documents, que es poden 
equiparar a “l’historial clínic” de la 
nostra instal·lació, com si es tractés 
d’una radiografi a, facilitaran la feina 
de qualsevol instal·lador autoritzat 
en cas d’anomalies, revisions o re-
novacions d’aquesta.

La nostra instal·lació disposa de la 
garantia corresponent, ja que totes 

les empreses instal·ladores autorit-
zades tenen una Assegurança de 
Responsabilitat Civil que les recolza 
en cas que hi hagi errors mecànics o 
elèctrics inherents al seu ús.

Per tenir plena garantia i segure-
tat, cal exigir sempre l’acreditació 
d’Empresa Instal·ladora Autoritzada 
als professionals que manipulin la 
nostra instal·lació. Així ens estal-
viarem ensurts. 

Av. Maresme, 323, baixos, 08301 Mataró
T 93 796 47 20, F 93 755 18 84
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Busca professionals

    Amb acreditació

Un excés de confi ança pot portar a 
l’usuari a pensar que una persona amb 
una furgoneta i una caixa d’eines ja 
és un instal·lador, i això no és així ni 
molt menys. Actualment, la professió 
d’instal·lador és una de les més con-
trolades que existeixen, ja que per 
exercir l’ofi ci són necessaris registres 
industrials, carnets professionals, certi-

fi cats de control d’instal·lacions, riscos 
laborals, assegurances de respon-
sabilitat civil... Abans de començar 
una obra a casa, els usuaris han 
d’assegurar-se que la companyia que 
realitzi la instal·lació sigui una empre-
sa autoritzada per Indústria.

Perill: la inseguretat
Els consumidors han de tenir clar que 
una instal·lació manipulada per in-
trusos o per manetes estarà sempre 
fora de normativa i que, sobretot, 

serà insegura en menys de deu anys. 
Davant d’aquesta realitat, abans de 
començar una obra a casa, els usuaris 
han d’assegurar-se que la companyia 
que realitzi la instal·lació sigui una 
empresa autoritzada per Indústria. 
El consumidor ha de conscienciar-se 
del perill que suposa deixar en mans 
d’una persona no qualifi cada la ma-
nipulació de la instal·lació i que la no 
certifi cació pot implicar problemes de 
seguretat i de vegades, fi ns a admi-
nistratiu. 
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En el gas de la llar

El manteniment

La Generalitat de Catalunya i el 
sector del Gas, encapçalat per 
l’Associació Espanyola del Gas 
(Sedigas), mantenen vigent una 
campanya de seguretat en les 
instal·lacions domèstiques de gas, 
amb l’objectiu de conscienciar els 
usuaris de la necessitat de fer un 
bon ús i manteniment  d’aquests 
aparells per augmentar la prevenció 
i millorar l’efi ciència.

L’ús adequat i el bon manteniment 
de les instal·lacions domèstiques 
de gas són sinònim de seguretat i 
efi ciència. Per això, es distribuiran 
tríptics i imants que inclouen dife-
rents consells de seguretat i de bon 
ús de les instal·lacions domèstiques 
de gas. Aquests materials, dispo-
nibles en català, castellà, anglès, 
francès, romanès i àrab, es distri-
buiran en les revisions que efectuïn 
les companyies de subministra-

ment. També s’emetran càpsules 
informatives en diferents mitjans de 
comunicació.
 
Els consells de seguretat bàsics a 
l’hora d’utilitzar les instal·lacions 
domèstiques de gas són els següents

Consells bàsics
 
     - En els aparells on hi hagi fl ama, 
comprovar que la combustió sigui 

completa (fl ama ha de ser de color 
blau i silenciosa).
 
- Mantenir lliures i netes les reixes 
de ventilació.
 
- Mantenir lliures i nets els conduc-
tes de sortides de fum, de manera 
que els aparells funcionin de mane-
ra correcta i s’evitin concentracions 
de gasos.
 

info@lmpintors.com

•  Empresa familiar de pintors, especialistes en
     interiors, façanes i decoració. 

• M aterial de primera qualitat, al millor preu i 
     amb la màxima rapidesa i netedat. 

OFERTA 
ESPECIAL

MATERIAL GRATUÏT

Truqui i demani pressupost sense cap compromís!
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 - Garantir el correcte estat dels apa-
rells de gas butà, de manera que el 
tub flexible i el regulador no presen-
tin deficiències. En cas de dubte, cal 
avisar i consultar el servei tècnic.
 
 - Fer el manteniment adequat de les 
instal·lacions receptores de gas. Es 
recomana fer una revisió anual just 
abans de l’hivern. Aquesta revisió 
anual és obligatòria en el cas de les 
calderes de gas natural.
 
- En cas de sentir olor de gas, cal 
tancar la clau de pas, facilitar la ven-
tilació de l’habitatge i no encendre 
interruptors ni flames.
 
La posada en pràctica d’aquests 
consells augmenta la segure-
tat i l’eficiència en l’ús de les 
instal·lacions domèstiques de gas. 
Per això, la Generalitat i les em-
preses del sector han unit esforços 
i recursos per maximitzar-ne la di-
fusió. En total, s’editaran 960.000 
tríptics i 960.000 imants.

 A Catalunya hi ha prop de 3 milions 
d’instal·lacions de gas domèstiques, 
que donen servei a 7,2 milions de 
persones i que faciliten un consum 
de 17.199 GWh de gas. 

De fet, el sector domèstic consu-
meix un 47% de la demanda total 
de gas de Catalunya, i el gas su-
posa un 38% de l’energia que es 
consumeix. 

info@lmpintors.com

•  Empresa familiar de pintors, especialistes en
     interiors, façanes i decoració. 

• M aterial de primera qualitat, al millor preu i 
     amb la màxima rapidesa i netedat. 

OFERTA 
ESPECIAL

MATERIAL GRATUÏT

Truqui i demani pressupost sense cap compromís!
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“Ens hem reinventat 
amb creacions com la 
nostra marca blanca: 
Cabel”

 Sanitaris Maresme
Sanitaris Maresme és una de les 
empreses referents a la comarca del 
Maresme en distribució de materials 
per a instal·lacions domèstiques i in-
dustrials. Parlem amb el seu gerent, 
Jordi March.

Descriu breument l’estructura 
operativa actual de l’empresa.
Sanitaris Maresme és una empresa 
familiar que va iniciar la seva activi-
tat l’any 1987. Actualment tenim 4 
magatzems que ens permeten tenir 
presència comercial des de Barcelona 
fi ns a Girona.

Quines iniciatives de dinamitza-
ció heu posat en marxa?
L’inici de la crisi, combinada amb 
un augment de la competència, ens 
ha provocat una major inquietud per 
millorar i crear noves estratègies de 
fi delització de la nostra clientela. Un 

exemple clar, i que portem fent ja fa 
uns quants anys, és el nostre viatge so-
cial amb els principals clients, així com 
la creació de la nostra marca blanca 
Cabel, amb fabricació dels principals 
proveïdors de cada línia de producte. 
Un factor diferencial important respec-
te dels nostres competidors.

Quines perspectives?
Numèricament, la nostra realitat és de 
creixement en els últims dos anys. Però 
el que realment veiem que ha canviat 
és la mentalitat o actitud més positiva 

de l’entorn en aquest 2015. Des del 
meu punt de vista, aquest canvi ha 
incrementat el consum en general, i 
això s’ha traduït en un augment de 
vendes. 
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Nova canonada  
hidroporosa per a reg

Arteria Eco AGRO
Arteria Eco, és un tub de reg porós 
de base tèxtil que distribueix l’aigua, 
l’oxigen, i els nutrients necessaris 
a les plantes i els arbres. Destaca 
per la seva estructura superfi cial de 
porositat dinàmica contínua, com a 
sistema auto netejant en cada cicle 
de reg. Pot funcionar per gravetat, 
amb pressió, o de forma subterrània, 
amb una distribució uniforme per tot 
el seu recorregut.

Aquest innovador sistema de reg incor-
pora als nous criteris de sostenibilitat 
tant per la seva llarga durabilitat, com 
per la seva efi ciència en el consum de 
recursos d’aigua i energia. Encara 
que sigui un sistema tècnicament molt 
avançat, és simple, intuïtiu, adaptable 

i extremadament fàcil d’utilitzar, oferint 
el mateix servei a l’usuari domèstic i 
al professional. Arteria Eco és un sis-
tema tecnològicament molt diferent 
dels sistemes tradicionals de reg, ha 
estat pensat per a ser manejable i fà-
cil d’utilitzar, oferint el mateix servei a 
l’usuari domèstic que al professional.

Tota la superfície
Aquesta nova tecnologia rega per 
tota la seva superfície exsudant, té 
una estructura porosa conformada 

per membranes dinàmiques lliga-
des entre si, que tenen la funció de 
transmetre el reg per capil·laritat, i fa 
l’autocompensat de manteniment en 
cada cicle de reg. 

És un sistema de reg apte per a re-
gar amb aigües càlides, salades, 
fertilitzades o aigües no potables. És 
igualment molt resistent amb 7 anys 
de garantia. Té un control de cabal 
exacte i incorpora l’opció del model 
Arteria ECO Sub, de reg subterrani.  

ASSESSORAMENT I VENDA DE
 MATERIALS DE REGS PER A JARDÍ

C/Batista i Roca, 57, baixos, local 18, 08302 Mataró
93 757 77 29 / info@reg-drip.com
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VIDRES

Des de 1954

Miralls • Marcs a mida • Mampares de bany • Divisòries d’oficina • Aïllaments

Botigues • Baranes • Balcons • Claraboies • Marquesines • Taulells de bany...

MAJORISTA DEL VIDRE PLA, INSTAL·LACIÓ I MANUFACTURA
TALLER DE BISELLATS

Lepanto, 64, Mataró, T. 93 755 25 25 · www.cmascarell.es · mascarell@ncsa.es

MASCARELLMASCARELL

Parlem del...

    MIRALL

Quan comencem a utilitzar 
el mirall?

De ben antic, ja els egipcis polien un 
disc de plata fi ns a deixar-lo lluent i, 
amb l’ajuda d’un mànec, es feia servir 
per a maquillar-se.

Sempre han estat de vidre?
No, sols en època recent. Al París 
del Rei Sol es comença a aplicar una 
fi na capa de nitrat de plata per la 
cara posterior d’un vidre transparent, 

i aquesta és la tècnica que encara 
ara s’utilitza, amb l’automatització i 
millores contínues. Fins als anys 50 
del segle passat, primer es tallava el 
vidre transparent i posteriorment es 
“platejava”. Actualment, el vidre es 
plateja a fàbrica i els vidriers el ma-
nufacturem ja fet.

Per què la part del darrere és 
de colors diferents?

El que veiem pel darrere és una pintura 
protectora de la capa de plata, cada 

fabricant ho fa del seu color particular.

Per què alguns miralls es 
“piquen”?

La plata es rovella al contacte amb 
la humitat. Si la paret és humida o el 
bany no ventila bé, el mirall s’afecta.

Hi ha miralls que “aprimen”?
Un vidre pla no altera la imatge refl ec-
tida. Si en col·locar-lo li donem forma, 
llavors sí que ens veurem refl ectits amb 
una imatge deformada. 

Tot 19 Llar 1676.indd   2 20/5/15   17:57
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EL RESTAURANT D’AIRA

Segueix-nos a:

Can Ribalta s/n. Sant Antoni de Vilamajor. 08459 Barcelona

Comparteix la teva experiència 
amb nosaltres: #airanatura

INFORMACIÓ · RESERVES: 937 379 933 / info@airanatura.com

T’ATREVEIXES AMB
LA TIROLINA MÉS 
GRAN DEL PAÍS?

4 circuits d’alçada. Tir amb arc. Bicicletes elèctriques. Marxa nòrdica. Boulder. 
Ponis. Més de 60 activitats esportives i de lleure dirigides a tots els públics.
A més a més, un restaurant i un hotel gastronòmic.

NO T’HO POTS PERDRE!

4 circuits d’alçada. Tir amb arc. Bicicletes elèctriques. Marxa nòrdica. Boulder. 

LA TIROLINA D’ARBRE A ARBRE MÉS LLARGA DEL 
PAÍS TÉ 260 METRES I ES TROBA A AIRA. UN ESPAI 
LÚDIC NATURAL ALS PEUS DEL MONTSENY.
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         NO HI HA MIRACLE
Tot i plantar cara al campió d’Europa, el Mis 
Ibérica CH Mataró perd i baixa a 1a Estatal
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Martí Casas
El jugador del CH Mataró va 
jugar el seu darrer partit amb 
el conjunt mataroní l’any vinent 
jugarà amb el CP Vic.

Toca remuntar
L’Auto Net&Oil Boet va perdre 
a casa i ara haurà de guanyar 
a Castellbisbal per continuar 
somiant amb l’ascens a EBA.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

Dissabte passat vaig tenir la sort de veure 
i viure l’ambientàs que hi havia al Pavelló 
Jaume Parera de Cirera. Espectacular. 
Per remotes que fossin les opcions de 
permanència, calia lluitar per aconseguir 
el miracle i l’afi ció va respondre. Hi va 
haver moments d’èxtasi (cadascun dels 
tres gols) i lògicament de decepció. Al 
fi nal, el nivell del campió d’Europa va 
fer inútil l’esforç titànic d’un CH Mataró 
que al fi nal ni va haver de preocupar-se 
–mitjançant el twitter, el “transistor” del 
segle XXI– de si havia perdut el Noia... 
equip que al fi nal va guanyar. 

Però l’ambient, elogiat fi ns i tot per 
alguns dels fi dels afi cionats del Barça 
que van desplaçar-se a Mataró, queda 
gravat com una de les imatges del cap 
de setmana. I és que quan a Mataró la 
volem fer grossa, la fem! El més im-
portant és veure que l’esport en directe 
continua sent un espectacle que pot 
moure a la gent, sobretot quan hi ha 
emoció, quan hi ha coses en joc. Això fa 
que sempre hi hagi d’haver guanyadors 

i vençuts, perquè només tastant la de-
rrota, abraces amb més il·lusió el triomf, 
sempre resultat de l’esforç. 

Aquesta setmana hi ha diversos 
equips de la nostra ciutat, bàsicament 
de futbol, que es juguen ascensos i 
permanències a Mataró, i el Boet de 
bàsquet que lluitarà per l’ascens a Cas-
tellbisbal. Recordeu que donar suport 
als nostres equips en moments impor-
tants és vital per enfortir uns clubs 
que tant treballen per la salut de la 
societat. No els hi girem l’esquena. 
Potser l’any vinent el Front Mataroní no 
començarà cridant com ho va fer l’altre 
dia, però segur que a poc a poc anirà 
animant-se amb nous objectius. As-
censos, permanències, copes... El que 
sigui, però sempre refl ectit en emocio-
nants i trepidants partits en els quals 
pot guanyar qualsevol dels dos. Perquè, 
no ho oblidem, aquesta és la gràcia de 
l’esport. Que mai sabem com acabarà la 
pel·lícula... i quan l’afi ció és un jugador 
més, pot fer canviar aquest fi nal.  

Com acaba aquesta pel·lícula?
    L’emoció és el que crea afi ció i enganxa a la gent a l’esport

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

FUTBOL

2A CATALANA . UD CIRERA - SANT POL . 

Dissabte a les 16:30 hores al Municipal 
de Cirera.

4A CATALANA PROMOCIÓ ASCENS . PLA D’EN 

BOET - CIUTAT MERIDIANA. Dissabte a les 17 
hores al Municipal del Pla d’en Boet.

3A CATALANA . MATARONESA - ALELLA. 

Dissabte a les 19 hores al Mpal del Camí 
del Mig.

2A CATALANA . CE MATARÓ - GUINEUETA. 

Diumenge a les 17 hores al Municipal del 
Centenari.

3A CATALANA . LA LLÀNTIA - LIVERPOOL . 

Diumenge a les 12 hores al Municipal de 
La Llàntia.

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ . FUTSAL MATARÓ - MANLLEU. 

Diumenge a les 12 hores al Teresa M.Roca.

FORA

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA . SFERIC TERRASSA - BAN-

CO MEDIOLANUM CH MATARÓ.  Divendres a les 
20:30 hores a Terrassa.

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

BISBAL - AUTO NET OIL AE BOET . Diumenge a 
les 19:30 hores a Castellbisbal.

HANDBOL
COPA CATALANA FEMENINA . ASSOCIACIÓ 

LLEIDATANA - JOVENTUT HANDBOL MATARÓ.  

Dissabte a les 18 hores a Lleida.
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30A JORNADA 16 MAIG

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

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 
85; Liceo 74; Vendrell 56; Vic 
53; Reus Deportiu 51; Cerceda 
46, Voltregà 42; Vilafranca 41; 
Alcoi 38; Igualafa 36; LLeida 
34; Calafell 32; Noia 30; Manlleu 
27; CH MATARÓ 26; Tordera 8.

Finalment Manlleu, Mis Ibérica 
CH Mataró i Tordera són els 
equips que baixen a 1a Esta-
tal. El FC Barcelona que ja fa 
setmanes que es va proclamar 
campió de lliga jugarà la Copa 
d’Europa juntament amb el 
Liceo, Vendrell i Vic. Mentre que 
Reus Deportiu, Cerceda, Voltre-
gà, Vilafranca i Alcoi jugaran la 
Copa CERS. Esmentar que el 
Maçanet i el Lloret ja han pujat 
a OK Lliga, mentre que la ter-
cera plaça se l’estan disputant 
el Caldes i l’Arenys de Munt 

No es materialitza el miracle No es materialitza el miracle 

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

GOLS. 2’ Reinaldo (0-1); 23’ MANGAS (1-1); 31’ Gual 
(2-1); 35’ POVEDANO (2-2); 42’ Álvarez (2-3); 42’ 
CASAS (3-3); 45’ Álvarez (3-4); 46’ Álvarez (3-5).

Un ambient espectacular, de luxe, amb el 
pavelló Jaume Parera i León ple a vessar des 
de l’inici del matx, donava bones sensacions 
de cara al repte que tenia davant el Club 
Hoquei Mataró, que necessitava guanyar al FC 
Barcelona, campió d’Europa i de l’OK Lliga, 
per creure en el miracle de la permanència. 
A més necessitaven que el Noia no guanyés al 
Reus Deportiu, que per la seva banda també es 
jugava l’accés a l’Eurolliga. Tot i plantar cara 
fi ns als darrers minuts, els homes de Vadillo van 
acabar derrotats pel totpoderós Barça, i a més el 
Noia també es va imposar als reusencs per 6-5.

Els locals van veure la primera blava als dos 
minuts de partit, per una entrada de Florenza, 
amb Esteve evitant el gol de falta directa, però el 
Barça va aprofi tar la superioritat numèrica fent 
el 0-1 mig minut més tard. Abans del descans 
va arribar l’empat mataroní, quan Mangas va 

HOQUEI   
OK LLIGA

Els de Vadillo planten cara al campió 
d’Europa, el Barça, però acaben baixant a 
1a Estatal 

aprofi tar una recuperació per fer l’1-1 aixecant 
la bola abans de rematar al fons de la xarxa, 
provocant l’èxtasi del Front Mataroní i de la 
resta d’afi cionats locals, i amb aquest resultat 
marxaven al vestidor.

A la represa, els culés es van tornar a 
avançar, als sis minuts, però de nou la reac-
ció local no es va fer esperar molt i al cap de 
quatre minuts arribava l’empat de l’estic de 
Povedano, donant esperança de nou al Mataró. 
Poc després van tenir una falta directa per 
intentar avançar-se, però el mateix Pove no 
va poder superar Fernández. Després d’una 
bona ocasió d’Oliana arribava el primer gol 
d’Álvarez, que feia pujar el 2-3 al marcador. 
Vadillo va demanar temps mort de seguida, 
i quan no s’havia jugat ni un minut, Casas 
empatava de nou culminant una gran jugada 
personal. Dos gols més d’Álvarez van fer tocar 
de peus a terra de nou al Mataró, ja que amb el 
3-5, restant quatre minuts pel fi nal, ho tenien 
molt complicat per reaccionar.

En acabar el partit, tot el pavelló, amb 
l’ambient d’excepció que es va viure, va agrair 
l’esforç a l’equip, tot i certifi car-se el descens, 
acomiadant a més l’històric porter Jordi Este-
ve, que ha completat sis temporades al club, 
on havia arribat quan ja s’havia guanyat la 
Copa CERS i baixat a 1a Estatal, la temporada 
2009/2010. També es va acomiadar el jove 
talent Martí Casas, que ja ha fet públic que 
la temporada vinent jugarà al CP Vic, seguint 
a l’OK Lliga.  

Baixen a la
1a Estatal

OK LLIGA
SEMIFINALS REDACCIÓ

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ

FC 
BARCELONA3 5

23A JORNADA 16 MAIG

Manlleu - Alcorcón . . . . . . . . 5-2
Gijón - Santa Maria  . . . . . . 12-1
Voltregà . Palau . . . . . . . . . . . 2-5
Sant Cugat - Bigues . . . . . . . 3-1
CH MATARÓ - Vilanova . . . . 2-1
Igualada - Terrassa . . . . . . . . 5-4
CLASSIFICACIÓ. Palau i Plega-

mans 57; Voltregà 50; Manlleu i 
Gijón 47; CH MATARó 31; Vila-
nova 30; Terrassa 29; Igualada 
26; Bigues i Riells 23; Alcorcón 
18; Sant Cugat 15; Girona 12; 
Santa Maria PIlar.

24A JORNADA 23 MAIG

Terrassa - CH MATARÓ 
Avui divendres a les 20:30h 
juguen davant un rival directe. 

HOQUEI   
OK LLIGA

Són cinquenes

CH MATARÓ.  Ariadna Escalas, Carla Fontdeglòria 
(1), Xantal Piqué, Marta Soler, Ona Castellví, Laura 
Manzanres (1), Júlia Canal i Erika Arellano. .

OK LLIGA 
CRÒNICA REDACCIÓ

Les mataronines remunten el partit i 
recuperen la cinquena plaça

El Banco Mediolanum CH Mataró va sumar una 
victòria molt important a casa davant un rival 
directe i recupera la cinquena posició a la lliga. 

Les mataronines van haver de remuntar 
després que el Vilanova s’avancés a la primera 
meitat. A la segona part les mataronines empe-
ses pel Front Mataroní van capgirar el marcador 
amb dos gols, el primer de Laura Manzanares 
i el segon de Carla Fontdeglòria. Ara el CH 
Mataró defensarà la 5a plaça a Terrassa.  

B.MEDIOLAN.
CH MATARÓ

CH      
VILANOVA2 1

Victòria davant un rival directe
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SEMIFINALS

Mediterrani - CN MATARÓ  10-9
CN MATARÓ - Mediterrani . 7-9

Barceloneta - Sabadell . . . . 11-8
Sabadell - Barceloneta . . . . 8-11

Per tant la final la jugaran 
Barceloneta i Mediterrani, un 
equip habitual i un altre que 
feia 21 anys que no arribava a 
la disputa pel títol. 

PROMOCIÓ D’ASCENS
El WP Navarra havia perdut 
a Tenerife per 13-12, però a 
casa seva va guanyar 10-6 i 
per tant manté la categoria. 
L’única novetat per a la tem-
porada vinent serà el CN Rubí, 
campió de 1a Estatal, que de-
butarà a la màxima categoria 
reemplaçant el Concepción de 
Madrid. 

El CNM Quadis es queda sense fi nalEl CNM Quadis es queda sense fi nal

Cauen per la mínima en el primer partit

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

CE MEDITERRANI. Diego Tébar, Bejarano (1), Agui-
ran, Daniel Gonzàlez, Guillem Garcia, Marc Larumbe 
(2 de p.), Roc Ferrer, Bader Nasser, Kostyukevich, 
Hodaly (1), Jose Rodríguez (1), German Yáñez (4).

PARCIALS. 1-2, 1-1, 2-1, 3-5.

El CN Mataró Quadis no va poder repetir la gesta 
que havia fet a quarts de fi nal i, potser acusant 
aquella sèrie tan dura contra el Terrassa, va 
caure derrotat en dos partits davant un CE 
Mediterrani que, en aquest segon partit, va 
saber controlar millor els seus nervis que l’equip 
mataroní, que era sabedor que ja no tenia una 
altra oportunitat. 

El Quadis va començar dominant amb un gol 
de Merino, però de seguida la defensa visitant 
es va anar imposant. El Quadis no trobava 
posicions de xut còmodes, amb Marzouki se-
verament marcat (no va fer cap gol dels seus 

CE MEDITERRANI. Diego Tébar; Bejaranoa, Aguirán 
(2), Daniel Gonzàlez, Guillem Garcia, Larumbe (3), 
Ferrer, Nasser Al Dughter, Kostyukevich (1), Hodaly, 
Yànez (3), Jose Rodríguez (1).

CN MATARÓ QUADIS.  Micghal Diakonow, Pau 
Bernabé, Marc Corbalán, Edu Mínguez, Víctor Fer-
nàndez, Pol Barbena (2), Pau Bach, Mehdi Marzouki 
(5), Pere Estrany (2), Pau Schnizler, Albert Merino.

PARCIALS. 1-1, 3-3, 1-2, 5-3.

El Quadis va caure per la mínima davant el 
Mediterrani, a la seva piscina Josep Vallès a 
Sants, en el primer partit de l’eliminatòria de 
semifi nal de la Divisió d’Honor masculina. 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

DIV. D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

CRÒNICA

CRÒNICA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Barceloneta i 
“Medi” a la fi nal

CN MATARÓ 
QUADIS

CE     
MEDITERRANI7 9

CE 
MEDITERRANI

CN MATARÓ 
QUADIS10 9

vuit xuts en joc al llarg del partit), i l’equip 
de Sants va capgirar el marcador fi ns a l’1-3 
poc després d’iniciar-se el segon quart. Ràpi-
dament va replicar Pere Estrany, i en el tram 
fi nal va ser la defensa local la que va frenar 
totalment l’atac del “Medi”.

A la represa Víctor Fernàndez va poder 
igualar en una contra, però un altre penal va 
permetre a Marc Larumbe posar per davant 
el seu equip. Novament Víctor Fernàndez 
va igualar aprofi tant una jugada d’home de 
més i després d’un parell de grans aturades 
de Diakonow, i amb empat a 4, es va entrar 
al darrer quart, que es va iniciar molt bé per 
al Quadis, ja que Pol Barbena va avançar al 
seu equip. Poc va durar l’alegria, ja que en 
dos atacs consecutius el “Medi” es va tornar 
a posar per davant amb un gol de Yáñez i un 
altre penal transformat per Larumbe. Estrany, 
aprofi tant la tercera superioritat consecutiva 
del Quadis, va tornar a empatar. Yáñez va 
avançar el “Medi” en una contra, però Mehdi 
Marzouki de penal va  posar novament l’empat 
a falta de poc més de tres minuts. Tot podia 
passar, però en aquest tram fi nal el “Medi” 
va estar més centrat i encertat.   

L’equip de Sants, d’aquesta manera, ha 
reviscut com la “bèstia negra” que havia 
estat per al Centre allà pels anys 90, quan 
quasi sempre acabava guanyant-li els partits 
per la mínima. Va ser un partit molt igualat, 
però l’equip de Beto Fernàndez va aconseguir 
agafar un avantatge de dos gols a fi nals del 
tercer quart i el va mantenir fins avançat 
el darrer període, però el “Medi” impulsat 
pel seu públic va remuntar amb un parcial 
de 4-1. El matx, com era d’esperar, va ser 
dur, amb les dues defenses jugant al límit i 
amb els col·legiats castigant severament (27 
exclusions en totals, 14 del “Medi” i 13 del 
Quadis), però potser l’equip local va acabar 
decidint-lo a favor seu per un millor aprofi ta-
ment de les jugades d’home de més (6 a 3).  

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEM.

El CN Sabadell 
revalida el títol

El Club Natació Sabadell conti-
nua ampliant la seva col·lecció 
de títols i va obtenir el seu 13è 
títol de la Divisió d’Honor, que 
és el 5è consecutiu. Les valle-
sanes no van tenir problemes 
a la fi nal per derrotar en dos 
partits el CN Sant Andreu amb 
resultats de 5-14 i 11-5.

PROMOCIÓ D’ASCENS
En categoria femenina l’equip 
que defensava la seva posició, 
el WP Zaragoza, també va sortir 
triomfador superant el CN Sant 
Feliu pels resultats de 7-10 a 
Sant Feliu i 10-9 a Saragossa.
Per tant en noies també hi 
haurà una sola noveta t, que 
en aquest cas és un retorn, ja 
que el WP Navarra, campió de 
1a, puja substituint també el 
Concepción de Madrid. 
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WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEM.

BOET. Quim Franch (7), Marc Forcada (4), Marc 
Rubio (10), Sergi Homs (9), Marc Hermoso 
cinc inicial; Marc Arnau (5), Joan Navarro (5), 
Albert Llanos (8), Joan Carceller (12).

Després de classifi car-se per segon any 
consecutiu per jugar les fases d’ascens 
a Lliga EBA, diumenge passat l’Auto 
Net&Oil va jugar el primer partit dels 
“play-off” i va perdre a casa 60-63 da-
vant del Castellbisbal, campió del grup 
2. Recordar que el conjunt mataroní va 
acabar la fase regular en quarta posició.

Els mataronins van tenir controlat 
el partit durant 35 minuts, però en els 
darrers cinc minuts, un parcial de 3-14 
va condemnar a l’equip taronja, que haurà 
de guanyar de més de tres punts a la pista 
del Castellbisbal. Tot i la derrota a casa, 
el Boet no ha dit la darrera paraula i va 
demostrar que pot superar l’equip vallesà, 
a més per aquest segon partit s’espera 
que Alberto Peña ja pugui comptar amb 
el seu base titular Carles Canals, baixa per 
lesió des de fa moltes setmanes.

Primera part amb pocs punts
La primera part va ser molt igualada, amb 
un Boet que dominava en el marcador, 

però ben controlat pel Castellbisbal que 
sempre que podia alentia el joc i no 
deixava córrer l’equip taronja. 

Al fi nal de la primera part el resultat 
era de 34-30, els locals guanyaven, però 
estaven lluny de la mitjana de 80 punts 
per partit que han fi rmat durant la tem-
porada regular.

Cinc darrers minuts fatídics
A la segona part el Boet, empès pel seu 
públic, va fer un pas endavant i al fi nal 
del tercer període ja guanyava de vuit 
punts (52-44). En el darrer quart els 
taronges tenien el partit controlat davant 
d’un Castellbisbal que estava contra les 
cordes i que, quan faltaven cinc minuts 
perdia de vuit (57-49). 

Però quan la victòria estava encarri-
lada, el Boet es va encallar en atac i 
només va anotar 3 punts en els darrers 
cinc minuts i els visitants, que no es van 
rendir mai, amb un parcial de 3-14 van 
remuntar el matx i es van emportar la 
victòria (60-63).

L’Auto Net&Oil Boet 
deixa escapar la victòria 
en els darrers minuts

BÀSQUET
FASE ASCENS LLIGA EBA REDACCIÓ

El passat 10 de maig es va celebrar a les 
instal·lacions de la Unió Recreativa Laru 
la primera trobada de jugadors de futbol 
11 més veterans de l’entitat. La trobada 
va reunir a tots aquells jugadors que des 
de la inauguració de l’entitat, ara fa 40 
anys, han jugat o estan jugant encara a 
la secció de veterans, o en alguns dels 
equips que participen en les diferents 
competicions que organitza la UR Laru.

Durant el matí es van disputar 3 
partits, repartint els jugadors per edat, 
anant aquesta dels 35 fi ns als 75. Hi van 

Perden el primer partit dels “play-
off “ i ara estan obligats a guanyar 
de més de 3 a Castellbisbal  

AUTO 
NET&OIL

CB CAS-
TELLBISBAL60 63

RESULTATS
BOET - CASTELLBISBAL 60-63
MOLLET - LLUÏSOS GRÀCIA 61-76
GRUP BARNA - BARBERÀ 90-80
IGUALADA - MASNOU 86-66

Domini dels equips del grup 2
En aquesta primera jornada dels “play-
off” tot van ser victòries dels equips del 
grup 2 de Copa Catalunya, i si ens fi xem 
en els resultats, qui ho té millor per ca-
pgirar la situació i jugar la fi nal a quatre 
és l’Auto Net&Oil Boet.  Destacar que el 
Masnou, campió del grup 1, que fi ns ara 
només havia cedit 5 derrotes, va perdre 
de 20 punts a la pista del quart classifi cat 
de l’altre grup. Recordar que els quatre 
guanyadors d’aquestes eliminatòries dis-
putaran la fi nal a 4 de Copa Catalunya els 
dies 30 i 31 de maig en una seu encara 
per determinar. 

E l  segon i  def in i t iu  par t i t  de 
l’eliminatòria de l’AE Boet Mataró es 
jugarà aquest diumenge a les 19:30 hores 
Castellbisbal.    

participar un total de 100 jugadors. Tot va 
discórrer amb un ambient de cordialitat 
i amb ganes de retrobar-se amb antics 
companys i amics. La festa va concloure 
amb un dinar al restaurant del club on 

hi van assistir fi ns a 200 persones entre 
jugadors, familiars i amics. 

Tothom va sortir molt content i amb 
el desig que la trobada es consolidi i se 
celebri periòdicament.   

La trobada de veterans 
de la UR Laru 
és tot un èxit

FUTBOL
UR LARU REDACCIÓ
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32A JORNADA (17 MAIG)
Sarrià - Catalònia . . . . . . . . . . . 3-1
Din.Batlló - Canyelles . . . . . . . 0-1
Ol.Can Fatjo - Carmelo  . . . . . sus.
Catalana - CE MATARÓ . . . . . 3-4
Guineueta - CIRERA  . . . . . . . 5-4
SANT POL - SJ Montcada  . . 2-1
Singuerlín - Lloreda . . . . . . . . . 1-2
Llefi à - Equipo Ja . . . . . . . . . . . 3-2
Ripollet - PREMIA MAR . . . . . 0-1
CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 76; 

PREMIA MAR 60; Ripollet 59; 
SJ Montcada i Guineueta 56, 
Llefi à 52; Lloreda 46, Canyelles 
45; CIRERA i Equipo Ja 43; 
SANT POL 39; Olímpic Can 
Fatjó 38; Singuerlín, Carmelo 36; 
Sarrià 34; Catalònia 32; Catalana 
19; Dinàmic Batlló 16.

33A JORNADA (23-24 MAIG)
CE MATARÓ - Guineueta
CIRERA - Sant Pol

Partits intranscendents
Els dos equips mataronins tan-
quen la temporada a casa amb 
els seus objectius acomplerts. 
El CE Mataró, el diumenge a les 
17 hores, intentarà millorar la 
seva ratxa arribant als 19 partits 
d’imbatibilitat davant un equip 
que no va perdre el primer partit 
fi ns a la jornada 27a. Per la seva 
part  el Cirera, el dissabte a les 
16:30 hores, buscarà la quarta 
victòria consecutiva a camp 
propi i així poder lluitar encara 
per la setena plaça fi nal. 

Continua la bona ratxaContinua la bona ratxa

Van fer una molt bona primera part

CE MATARO EF. Joel, Lluís (Koke 46’), Pintor, Isma, 
Willy, Parri (Uri Martínez 53’), Sergi Sànchez, Baba 
(Cristian 73’), Dídac, Landi (Javi Bustos 53’) i Aitor.

GOLS. 20’ LANDI (0-1); 26’ Gorfinkel (1-1), 55’ 
Santiago (2-1); 65’ Santiago (3-1); 75’ URI (3-2); 
76’ ISMA (3-3); 83’ URI (3-4).

El CE Mataró, amb el títol i l’ascens a la butxaca, 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El Mataró ja porta 18 jornades 
consecutives sense perdre va guanyar al cap de la Catalana, i manté la seva 

ratxa d’imbatibilitat que s’allarga ja fi ns a 18.
El partit va començar bé amb el capità 

Landi marcant als vint minuts, però a partir 
d’aquí l’equip es va relaxar i l’equip adrianenc 
va treure el seu punt d’honor per capgirar el 
marcador fins al 3-1 als vint minuts de la 
segona part. Això va obligar el CE Mataró, 
que jugava de grana, a treure el seu caràcter 
guanyador per remuntar

 i obtenir la victòria amb tres gols marcats 
en el darrer quart d’hora, dos de’lls per Uri 
Martínez que arriba ja als 22 gols i és el màxim 
golejador del grup. 

UD CIRERA. Toni, Carlos Gómez, Oscar (Modibo 
Sissoko 83’), David (Cristian 57’), Rubio (Jesús 
Maldonado 83’), Demba, Remo, Joel, Pau (Miki 70’), 
Augusto, Peque.

GOLS.  14’ Pau (0-1), 20’ Demba (0-2), 23’ Cadenas 
(1-2), 36’ Demba (1-3),  37’ Babaicoa (2-3); 54’ 
Remo p.p. (3-3); 60’ Cadenas (4-3); 76’ Cadenas 
(5-3); 79’ Carlos Gómez (5-4).

El Premià es 
col·loca segon

La UD Cirera va perdre al camp de la Gui-
neueta en un partit en el qual va fer una primera 
part excel·lent, amb joc vertical i marxant al ves-
tidor amb un avantatge de 2-3 que hauria pogut 
ser superior, però que no va tenir continuïtat a 
la segona part, veient remuntat el marcador que 
tenia favorable fi ns al 5-3.

Al fi nal Carlos Gómez va fer un golàs des de 
mig camp que va posar una mica d’emoció, i tot 
i que el conjunt mataroní va tenir deu minuts 
per intentar l’empat, la sort no va acompanyar 
i els locals es van emportar tres punts que els 
permet tenir encara opcions d’acabar segons. 

FC    
CATALANA

CE      
MATARÓ3 4

FC 
GUINEUETA

UD CIRERA5 4

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Reus - CE MATARO  . . . . . . . 2-1
L’equip juvenil continua en 
12è lloc i en el darrer partit 
davant el Barça B s’hi juga la 
permanència.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil 
Preferent: CEM B - Premià 1-2. 
Acaben en sisena posició.
Cadet (Divisió d’Honor): CEM - 
Sant Andreu 1-1. L’empat dóna 
el 12è lloc i la permanència.
Infantil Preferent: Manlleu - 
CEM 2-5. Tanquen amb títol i 
golejant al camp del segon.  

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

El Cirera s’enfonsa a la represa

JOSEP RIBAS

L’INFANTIL A DEL CE MATARÓ ES PROCLAMA CAMPIÓ DE LLIGA I L’ANY VINENT JUGARÀ A HONOR
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

GRUP VL, 
ADQUIREIX LA RESIDÈNCIA

DE CAN BOADA DE MATARÓ

E
l Grup VL és una entitat col·laboradora de la Fundació Vella Terra, que 

conjuntament han treballat al servei de les persones grans des de fa quatre 

dècades, sempre enfocades a millorar la vida de les persones en situació de 

dependència i risc d’exclusió social. Amb aquesta darrera incorporació ja són més 

de 1.500 les persones usuàries dels serveis del Grup VL i la Fundació Vella Terra, 

CAN BOADA
centre geriàtric

c/ Pirineus 9-13, Mataró
T. 937 411 139 · www.cgcanboada.com
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

El Grup VL té previst establir sinergies entre el centre de Can Boada, 

de perfil urbà, i el centre residencial per a gent gran del Mirador de 

Mataró (www.residenciaelmirador.es), situat a la urbanització de Can 

Quirze, enmig de la natura i davant del mar, gestionat pel Grup des 

de l’any 2012.

que gestionen 6 centres de l’ICASS per a gent gran, 5 centres privats i l’entitat tu-

telar de la Fundació que assisteix a més de 150 persones incapacitades. Aquesta 

tasca, desenvolupada amb criteris de personalització, rigor i professionalitat, avala 

la confiança que sempre han dipositat en la nostra entitat tant el Departament 

de Benestar Social i Família com els propis particulars.

VELLA TERRAFundació

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - MATARÓ 
93 790 15 36 - www.residenciaelmirador.es
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FUTBOL    
SEGONA CATALANA

Aquesta setmana va acabar la Quarta 
Catalana i ho va fer sense sorpreses i 
els tres primers classifi cats van guanyar 
els seus partits i no hi va haver canvis a 
la classifi cació. El Vilassar de Dalt B ha 
acabat primer i és nou equip de Tercera 
Catalana, el Pla d’en Boet que ha anat de 
menys a més ha acabat segon i jugarà la 
promoció d’ascens, mentre que el Mo-
linos, que va ser líder moltes setmanes 
del campionat, ha pagat molt car el seu 
erràtic fi nal de temporada i s’ha quedat 
sense premi.

CLASSIFICACIÓ. Vilassar Dalt B 72; PLA 
D’EN BOET 69; MOLINOS 66; Canet 53; 
Sant Pol B, SALESIANS 49; Arenys Mar B 
46; Susannenc 45; Santvicentí B 43; ILURO 
38; ATHLETIC MATARÓ 35; Masnou B 30; 
ROCAFONDA 26; JUVESPORT 23; Llava-
neres B 20; VALLDEMIA 14.

Aquest dissabte a les 17 hores el Pla d’en 
Boet jugarà a casa l’anada de la promoció 
d’ascens davant el Ciutat Meridiana.  
Gran temporada del conjunt groc que ha 
vist com el seu cadet A i l’aleví B s’ha 
proclamat campions de lliga.   

La Llàntia i Mataronesa es juguen 
el títol en les dues darreres jornades

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Tot continua igual, La Llàntia va guanyar 
1-2 al camp del Llavaneres i la Matarone-
sa va vèncer 4-6 al Poble Nou de Pineda, i 
això fa que ens hàgim d’esperar a les dues 
darreres jornades de lliga per conèixer el 
campió del grup 4 de 3a Catalana.

La Llàntia, que té un punt més, depèn 
d’ella mateixa per aixecar el títol i assolir 
l’ascens directe a 2a Catalana sense ha-
ver de jugar la promoció, mentre que la 
Mataronesa ha de guanyar els dos partits 
que li queden i que el líder punxi. En 
cas d’acabar empatats a punts, la Mata-
ronesa, que té guanyat el “gol average” 
particular, sortiria campió.

Jornada 32
Turó Peira - Tiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Poble Nou - MATARONESA . . . . . . . . . . . . 4-6
Alella - Empenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Argentona- Cabrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Gramenet B - Bufalà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Cabrils - Arensy Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Llavaneres - LLÀNTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
LIVERPOOL - PIneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
JUVENTUS - Premià Dalt . . . . . . . . . . . . . . 2-5

CLASSIFICACIÓ. LLÀNTIA 74; MATARO-
NESA 73; Cabrera 62; Arenys de Mar 60; 
LIVERPOOL 53; Pineda 52; Llavaneres i 
Cabrils 51; Alella 50; Bufalà 48; Argentona 
45; Turó Peira 42; Empenta 35; Poble Nou 
31; JUVENTUS i Premià de Dalt 27; Tiana 
21; Gramenet (retirat).

Primer “matx ball”
Dissabte, a les 19 hores, la Mataronesa 
rebrà al Municipal del Camí del Mig, la 
visita de l’Alella que no s’hi juga res, per 
tant, si guanya, podrà posar pressió al 
líder, però si perd la Llàntia, que juga 

diumenge a les 12:30 hores a casa davant 
el Liverpool, que tampoc s’hi juga res, 
podria proclamar-se campió, si guanya. 
Però un derbi és un derbi i de ben segur 
que els vermells buscaran la victòria, a 
més el Liverpool ve de guanyar 3-2 a 
casa el Pineda i ja porta 9 jornades sense 
perdre, per tant li espera un partit molt 
dur al líder.

La Juventus, que s’està jugant la 
permanència va perdre 2-5 a casa davant 
d’un rival directe com és el Premià de 
Dalt. Ara els verds hauran de guanyar a 
Pineda aquesta setmana per no jugar-s’ho 
tot a la darrera jornada del campionat 
quan rebin a casa La Llàntia, que segu-
rament s’estarà jugant el títol.  

Jornada 33
Turó Peira - Pemià Dalt
Tiana - Poble Nou
MATARONESA - Alella
Empenta - Argentona
Bufalà - Cabrils
Arenys Mar - Llavaneres
LLÀNTIA - LIVERPOOL
Pineda - JUVENTUS

El Pla d’en Boet jugarà 
la promoció d’ascens a 
Tercera Catalana

FUTBOL
QUARTA CATALANA REDACCIÓ

FOTO DEL CADET A DEL PLA D’EN BOET QUE HA ESTAT CAMPIÓ DE LLIGA

L’ALEVÍ B DEL PLA D’EN BOET CAMPIÓ
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El passat dissabte la plaça de Santa 
Anna va ser l’escenari, per primera 
vegada, d’una exhibició de salt amb 
perxa, possiblement l’especialitat més 
espectacular de l’atletisme i en la qual, 
a la nostra ciutat, han sorgit grandíssims 
especialistes, alguns dels quals van ser 
presents en aquesta primera “Perxa Ur-
bana de Mataró”, organitzada pel Centre 
Atlètic Laietània, dintre dels actes del 
seu 90è Aniversari, i impulsada sobretot 
per Norbert de Haro, el seu entrenador de 
salt amb perxa, de reconegut prestigi en 
l’àmbit català i estatal.

A la jornada matinal va ser el torn dels 
més petits i ja va haver-hi molt d’ambient. 
En categoria infantil-cadet, es va imposar 
Alba Rodríguez (CAL) amb 3,30 m, per 
davant de la seva companya de club 
Mariona Gaspar amb 3,20 m.

Però sobretot el clímax va arribar a la 
tarda quan es va celebrar la competició 
d’elit. En categoria femenina va guanyar 
Rebeca Yagüe amb un salt de 4 metres, 

superant l’ex-laietanenca Anna Palou, 
Glòria Riva i Laura Clemente que van sal-
tar 3,80 m i la mataronina Marta Cot (CA 
Laietània) que va saltar 3,60 m, igualant 
la seva millor marca de la temporada.

En categoria masculina el millor sal-
tador català de l’actualitat, Dídac Salas 
(FC Barcelona), que té com a entrenador 
el mataroní Gaby Martínez, es va imposar 
amb un salt de 5,50 m, intentant sense 
èxit la seva millor marca de 5,61 m. Per 
darrere seu quedaren l’holandès Timo de 
Water i el mataroní Joan Planas (CA Laie-
tània) que saltaren 5,20 m. Adrià Puig i 
Robert Villà, els altres dos laietanencs van 

aixecar-se per damunt de 4,80 m i 4,60 
m respectivament.

Però possiblement el fet més emocio-
nant de la jornada es va produir quan van 
entrevistar Antoni Bonamusa, que havia 
estat subcampió d’Espanya en salt amb 
perxa, i ex-president del CA Laietània, 
i que als seus 90 anys va recordar les 
seves vivències al costat d’altres fi gures 
emblemàtiques de la perxa laietanenca 
com Xavier Consegal, Gabriel Martínez i 
Norbert de Haro.

Tot plegat va ser un gran èxit que es-
perem que faci que aquesta experiència 
es pugui repetir en el futur.   

Gran paper del CN 
Mataró a Calella i Sant 
Feliu de Guíxols

TRIATLÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

El diumenge es va fer una nova edició 
del 70.3 o Half Ironman Barcelona que 
es disputa a Calella on va participar la 
secció de triatló del CN Mataró. El més 
destacat de l’actuació mataronina va ser 
el tercer lloc per equips del masculí del 
CN Mataró.

Gran paper de Santi Abad
En l’apartat individual el més destacat va 
ser el 71è lloc a la general de Santi Abad, 
amb un temps de 4:44:43, registre que 
li va valer per acabar 8è en el seu grup 
d’edat (40-44 anys). Oriol Gili va ser 
117è (4:52:58), German Garrote 226è 
(5:06:11), David Vilanna 231è (5:06:47) 
i Albert Bas 503è (5:29:05). 

Triatló de Sant Feliu
Dissabte passat es va fer una altra edició, 
i ja van XXVI, de l’espectacular i compli-
cada Triatló de Sant Feliu de Guíxols on 

hi va participar el CN Mataró. Aquesta 
prova és una des més dures del circuit 
català de triatló amb un circuit de bici 
que marca la diferència. 

Dotzè lloc de Núria Bruguera
El més destacat de l’actuació dels atletes 
del CN Mataró va ser el 12è lloc de Núria 
Bruguera (1:20:29). 

En categoria masculina el millor mata-
roní va ser Pablo López que va acabar 30è 

(1:04:54). També van participar Guille 
Cortijo 35è (1:05:22), Ivan Bruck 48è 
(1:06:56), Marc Aragonès 67è (1:08:48), 
Marcel Aragonès 82è (1:09:54) i Oriol 
Farré (1:10:54). Per equips el Centre 
Natació Mataró va acabar en una magní-
fi ca 8a posició.  

Ara, aquest cap de setmana, el CN 
Mataró participarà en la Half Ironman 
de Lleida, el diumenge 24 de maig, amb 
grup de 14 triatletes.   

Gran èxit de la “perxa 
urbana” organitzada pel 
CA Laietània 

ATLETISME
PERXA URBANA REDACCIÓ

FS       
PINEDA
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FUTSAL. Pau Sala, Oriol López, Eric Izquierdo, 
Carlos Villarin (2), Marc Caballeria (1), Musta 
Ceesay, Cristian Sevilla, Pol Novo, Cristian 
Villarin, Marcel Catà (1), Sergio Murillo.

Després de perdre a casa la setmana 
passada davant el Sant Joan de Vilassar, 
el Futsal Aliança Mataró va aconseguir 
una victòria convincent a la complicada 
pista del Pineda. Els mataronins van fer 
una gran primera part i al descans ja 
tenien el partit encarrilat (0-3). Després 
d’aquest triomf, el conjunt mataroní 
continua sisè a la classifi cació, però no ha 
pogut retallar diferències amb equips que 
té per sobre, ja que tots ells van guanyar.

Marcel Catà va obrir el marcador, 
després de culminar en gol una jugada 
d’estratègia. Cinc minuts més tard, Marc 

Caballeria feia el 0-2 en una acció de 
contraatac i abans d’arribar al descans 
Carlos Villarin va fer el 0-3.

A la segona part Carlos Villarin va 
tornar a marcar, fent el 0-4, tot seguit 
el Pineda va fer l’1 a 4, però un minut 
més tard el Pineda va tornar a marcar, 
però aquest cop a al seva porteria i el 
partit quedava vist per a sentència. En 
el darrer minut el conjunt local va fer el  
defi nitiu 2-5.

Esmentar que pel conjunt mataroní va 
debutar el porter juvenil Pau Sala, aquest 
no va ser l’únic juvenil que va jugar, ja 
que Oriol López i Pol Novo, que havien 
debutat anteriorment, van disputar força 
minuts i l’any vinent seran jugadors del 
primer equip. Aquest diumenge a les 12 
h  l’equip vermell rebrà a casa el Manlleu, 
un equip que ja ha perdut la categoria.   

El Futsal Aliança Mataró guanya el 
derbi maresmenc davant el Pineda

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ ESTATAL REDACCIÓ Després d’aconseguir matemàticament 

l’ascens a Primera Catalana la jornada 
anterior, diumenge passat, el cadet B del 
Futsal Mataró es va proclamar campió del 
grup 1 de Segona Catalana després de 
guanyar 3-4 a la pista del Masnou.   

PLANTILLA. Mateu Batista, Raul Borrallo, Marc 
Colomer, Victor Galera, Adrià Lara, Alvaro 
López, Albert Martínez, Gerard Mas, David 
Peña, Marc Pujol, Marc Vinyals, Albert Sabaté 
(entrenador) i Aniol Saiz (segon).

Primer fi nalista de Copa
El Juvenil Femení del Futsal ha estat el 
primer del club que ha passat a la fi nal 
de Copa Catalunya després de derrotar 
2-1 el Penya Esplugues. 

Ara serà el torn del Juvenil A i del 
Cadet A que intentaran superar a semi-
fi nals a Les Corts i FC Barcelona respec-
tivament.    

El sènior masculí jugava, el dijous 21, 
a Palautordera un partit important per 
intentar obtenir la primera plaça del grup.
L’equip femení jugava un partit molt 
complicat a Lleida davant l’Associació 
Lleidatana, equip que ha baixat de 
Divisió Plata.

Altres Resultats
Copa Federació 2a Catalana: JHM B- 
Fornells 30-28; 3a Catalana Preferent: 
Ègara - JHM Atlètic 26-31. 

Els dos equips sèniors del Joventut 
Mataró disputen la Copa Catalana

HANDBOL
COPA CATALANA REDACCIÓ

FS       
PINEDA

FUTSAL 
ALIANÇA2 5

El Cadet B del Futsal 
Mataró es proclama 
campió de lliga

FUTBOL SALA
FUTSAL MATARÓ REDACCIÓ

El sènior C està situat en primer lloc 
de la fase pel títol.

Juvenil masculí (1a Catalana): Vila-
major - JHM 21-29. L’equip juvenil està 
situat en 4t lloc i en molt bona disposició 
per entrar al TOP-4. Copa Federació.

Cadet masc.: JHM B- Rubí 29-41; 
Cadet fem: JHM-BCN Sants 22-25.

Infantil masc.: Sabadell - JHM 29-32; 
Infantil fem.: JHM - Sant Llorenç 12-19.
Aleví (Camp. Catalunya): BM La Roca - 
JHM 10-6.   

Glòria Latorre doble 
campiona d’Espanya 
veterana

BÀDMINTON
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

Ara fa dues setmanes es va celebrar Huel-
va el Campionat d’Espanya de Bàdminton 
de veterans on va participar la mataronina 
Glòria Latorre. 

La mataronina va tenir una gran ac-
tuació i es va proclamar doble campiona 
d’Espanya, en categoria individual i en 
dobles femenins formant parella amb 
Tina Knapp. 

Esmentar que en categoria individual 
la Glòria va acabar el torneig invicta, 
sense perdre cap set.    
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Ja fa unes setmanes que va acabar la 
competició de lliga de la 1a Divisió Esta-
tal en la qual el Joventut Handbol Mataró, 
en la seva novena temporada (sisena 
consecutiva) en aquesta categoria, i sota 
la direcció d’Hèctor del Pino, ha fet una 
extraordinària campanya. En efecte ha 
igualat, amb el quart lloc, la millor classi-
fi cació de la història, que hauria pogut ser 
molt millor si no hagués estat per la mala 
sort que, en forma de les lesions greus 
dels seus dos porters, va tenir a la part 
fi nal del campionat quan després d’haver 
estat 18 jornades consecutives sense 
perdre (amb 11 victòries seguides pel 
mig) s’havia situat en clara disposició de 
fi car-se en un dels dos primers llocs que 
permeten jugar la fase d’ascens a Divisió 
d’Honor Plata, cosa molt meritòria tenint 
en compte que quasi tots els jugadors 
han passat per la base del club i la gran 
majoria són mataronins.

S’ha de dir que per primera vegada hi 
havia 16 equips i això ha fet que la pun-
tuació del Joventut hagi estat la més alta 
de la història a 1a Estatal, amb 45 punts 
(en 30 partits) pels 35 (en 26 partits) de la 
temporada 2010-11, però la mitjana (1’5 
punts per partit jugat) ha estat millor ara 
que la d’aquella ocasió (1,35 punts per 
partit) i per tant podem dir que aquesta 
ha estat la millor temporada de la història.

CLASSIFICACIÓ FINAL. Granollers B 51, 
Sant Martí Adrianenc 48, Salle Montcada 47, 
JOVENTUT MATARÓ 45, UE Sarrià 45, Sant 
Cugat 35, Palautordera 33, Sant Joan Despí 
29, Sant Esteve Sesrovires 24, Vendrell 23, 
OAR Gràcia 21, Esplugues 21, Sant Quirze 
19, Gavà 16, Dominicos Zaragoza 13, Sta-
dium Casablanca 10.

Els dos primers han jugat la fase d’ascens 
(amb ascens del BM Granollers B) i els 
dos últims han perdut la categoria.

CLASSIFICACIÓ 1A VOLTA. Sant Martí Adria-
nenc 26, Salle Montcada 25, Granollers B 
22, JOVENTUT MATARÓ 22, Sarrià 22, Sant 
Cugat 20, Sant Joan Despí 17, Palautordera 
15, Sant Esteve Sesrovires 15, OAR Gràcia 
13, Vendrell 9, Stadium 8, Esplugues 7, Do-
minicos 7, Gavà 6, Sant Quirze 6.

CLASSIFICACIÓ 2A VOLTA. Granollers B 29, 
JOVENTUT MATARÓ 23, Sarrià 23, Salle 
Montcada 22, Sant Martí Adrianenc 22, Pa-
lautordera 18, Sant Cugat 15, Vendrell 14, 
Esplugues 14, Sant Quirze 13, Sant Joan 
Despí 12, Gavà 10, Sant Esteve Sesrovires 
9, OAR Gràcia 8, Dominicos 6, Stadium 2.

A la primera volta el Montcada va ser la 
gran revelació perdent només un partit. 
Impressionant segona volta del campió 
que només va cedir un punt. El Joventut 
té un balanç semblant repartint les seves 
sis derrotes, tres a les set primeres jorna-
des i tres a les cinc últimes.

PARTITS CAMP PROPI. Granollers B, Salle 
Montcada, JOVENTUT MATARÓ 28; Sant 
Martí Adrianenc i UE Sarrià 27; Sant Cugat 
22, Palautordera 21, Vendrell 18, Sant Joan 
Despí 17, OAR Gràcia, Esplugues 16; Sant 
Esteve Sesrovires 14, Sant Quirze i Gavà 12, 
Dominicos 10, Stadium 8.

Gran balanç del Joventut a casa on 
només va perdre un partit i igualat amb 
dos equips més que en el seu cas no van 
perdre, però van cedir dos empats.

PARTITS CAMP CONTRARI. Granollers B 23, 
Sant Martí Adrianenc 21, Salle Montcada 19, 
UE Sarrià 18, JOVENTUT MATARÓ 17, Sant 
Cugat 13, Sant Joan Despí i Palautordera 
12, Sant Esteve Sesrovires 10, Sant Quirze 
7, Esplugues, Vendrell,  OAR Gràcia 5, Gavà 
4, Stadium 2, Dominicos 1.

El Joventut hauria pogut tenir molt millor 
balanç si no hagués estat per les lesions 
al tram fi nal quan es van perdre els tres 
darrers partits fora de casa que en altres 
circumstàncies potser s’haurien guanyat.
GOLS MARCATS. Granollers B 958, Sant Martí 

Adrianenc 925, JOVENTUT MATARÓ 906 
(30 de mitjana), Sarrià 889, Sant Cugat 856, 
Vendrell 855, Dominicos 833, Stadium 827, 
OAR Gràcia 826, Gavà 823, Salle Montcada 
804, Palautordera 799, Sant Esteve Sesro-
vires 797, Sant Joan Despí 795, Sant Quirze 
789, Esplugues 746.

GOLS ENCAIXATS. Salle Montcada 741, Sant 
Martí Adrianenc 775, Granollers B 777, Palau-
tordera 785, Sant Joan Despí 795, Sarrià 809, 
Sant Esteve Sesrovires 817, Esplugues 818, 
JOVENTUT MATARÓ 826 (27’5 per partit de 
mitjana), Sant Cugat 833, OAR Gràcia 854, 
Gavà 866, Sant Quirze 889, Vendrell 896, 
Stadium 970, Dominicos 979.

Com es pot veure l’equip mataroní ha 
destacat més pel seu balanç golejador, 
situat al podi en tercer lloc, que no 
pas pel defensiu, tot i que s’ha millorat 
sensiblement el balanç de la temporada 
anterior en que se n’havien enciaxat 30 
de mitjana.

Balanç del C.J.H. Mataró
La porteria l’han ocupat Alberto Ruiz (22 
partits fi ns la seva lesió, 13a temporada 
al 1r equip) i Oriol Mas (26 partits fi ns la 
seva lesió, 5a tem.) i al tram fi nal Jordi 
Armadans (8 partits, 1a tem.) i Noper 
Sowe (4 partits, 1a tem.).

Els jugadors de pista, entre els quals 
hi ha hagut molt poques baixes, han estat 
aquests, indicant temporades amb parti-
cipació al 1r equip, gols marcats i partits 
jugats: Toni Busquets (el capità, porta 12 
temporades ininterrompudes al 1r equip, 
96  gols en 28 partits), David Pedragosa 
(9a temporada, 150 gols en 27 partits), 
Bernat Muñoz (7a temporada, 132 en 
29 partits), Dani Aguilera (6a temporada, 
64 en 30 partits), Bernat Bonamusa (5a, 
119 en 30 partits), Marc Martínez (5a, 42 
gols en 30 partits), Guillem Fàbregas (4a, 
39 gols en 28 partits), Berenguer Chiva 
(4a, 35 en 30), Jan Bonamusa (3a, 60 
en 28), Oriol Vaqué (3a, 16 en 17), Àlex 
Bosch (2a, 52 en 29), Roc Segarra (1a, 
54 en 29), Marc Castilla (1a, 42 en 30),  
Eric Martínez (1a, 2 en 26).   

RESUM HANDBOL: 
Campanya extraordinària 
amb mala sort al fi nal

HANDBOL
RESUM TEMPORADA REDACCIÓ

Va tenir una ratxa de 18 partits 
consecutius sense perdre que el 
va situar en lluita per l’ascens

FOTO CJHM
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El passat diumenge, 17 de maig, es 
va celebrar la Copa d’Europa de marxa 
atlètica a Múrcia. La mataronina Raquel 
González (FCB) es va classifi car en una 
magnífica onzena posició en la prova 
dels 20 km amb un temps d’1:29:34, 
aconseguint el cinquè lloc per equips amb 
l’equip espanyol. La mataronina va ser la 
segona espanyola a 2 segons de Laura 
Garcia-Caro. Amb aquest registre i lloc, 
la Raquel ha aconseguit la classifi cació 
per al campionat del món de Beijing. El 
veterà Jesús Àngel García (CA Laietània) 
va ser desqualifi cat a la prova dels 50 km. 

Campionat de Catalunya de 
clubs en categories de base
El passat cap de setmana es van celebrar 
els campionats de Catalunya de clubs 
en categories de promoció amb aquests 
resultats per als equips mataronins:
BENJAMÍ MASCULÍ: GA Lluïsos 8è.
ALEVI MASCULÍ: CA Laietània 23è
INFANTIL MASCULÍ: CA Laietània 12è; GA 
Lluïsos 17è

ALEVÍ FEMENÍ: GA Lluïsos 14è
INFANTIL FEMENÍ: CA Laietània 15è
CADET MASCULÍ: GA Lluïsos 9è.
CADET FEMENÍ: CA Laietània 10è

ALEVINS.- Sara Adjar (LL) 2a en 2000 m. 
amb 7:11.7.

INFANTILS.- Aina Rabadan (CAL) 1a en triple 
amb 10.00 m; Marina Martínez (CAL) 3a en 
1000 obstacles amb 3:30.9, CA Laietània 
(Carrasco, Net, Ballesteros i Torres) 2n en 
4x200 amb 1:59.2; Marc Fernàndez (GALL) 
1r en 3000 m amb 10:04.2.

CADETS.- Alba Rodríguez (CAL) 1a en perxa 
amb 3,35 m; Bet Jené (CAL) 2a en alçada 
amb 1,52; Laia Tomàs (CAL) 2a en 3000 
amb 11.21.62; Rosa M. Buscà (CAL) 2a en 
llargada amb 4.94; Sergi Adalid (LL) 1r en 
600 m amb 1:30.5; Juan Sànchez (LL) 1r en 
javelina 40.06 m; GA Lluïsos (Adalid, Espada, 
Garí, Chiva) 3r en 4x300 amb 2:45.34.

Campionat Catalunya Relleus
L’equip juvenil femení del CA Laietània 
5è en 4x100 m amb 52.29 amb Martina  
Ballesteros, Andrea Martínez, Mariona 
Murcia, Sara Vallmajor.   

Raquel Gonzàlez onzena a la 
Copa d’Europa de Marxa

ATLETISME
COPA D’EUROPA REDACCIÓ

Les jugadores mataronines Cristina 
Calle, Irene Conejo i Katina Juárez, es 
van proclamar el passat cap de setmana 
campiones d’Espanya de Primera Divisió 
Estatal, després de disputar la segona 
fase a Saragossa amb el seu equip, el 
Granollers Atlètic. 

El conjunt català va assolir el títol 
i l’ascens a Divisió de Plata Femenina 
guanyant l’Alcúdia de Castelló per 23-
36, el Pilar Maristes 21-28 i el San 
Sebatian de los Reyes per 18-20 en un 
partit dramàtic. Les tres mataronines van 
ser claus perquè el fi lial del Granollers  
assolís l’ascens a Plata. Cal recordar que 
el primer equip del conjunt vallesà, on hi 
juguen les mataronines Adriana Ascaso i 
Raquel Dopico, juga a Divisió d’Honor.    

Èxit de tres mataronines 
amb el BM Granollers 
Atlètic

HANDBOL
FASES D’ASCENS REDACCIÓ

Dissabte passat el Pavelló Euskadi va 
acollir la I edició del Campionat Infantil 
de Combat Ciutat de Mataró que va orga-
nitzar el gimnàs CE Oleguer. 

En el torneig, que tenia com a ob-
jectiu promocionar el taekwondo a la 
nostra ciutat, van participar fi ns a 150 

taekwondites. Un cop acabat el torneig 
es va premiar els 12 millors competidors, 
8 d’ells van ser mataronins, Mohamed 
el Moude i Ivett Tapia del Club Factory i 
Roger Padrino, David Diaz, Ferran Quin-
tana, Marc Vila, Emilia Vahl i Delia Ruiz 
del CE Oleguer.     

Èxit de participació en el Campionat 
Infantil Ciutat de Mataró

TAEKWONDO
CE OLEGUER REDACCIÓ

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes
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Dates: 
Divendres 22 de 
maig

Hora: 
23h

Lloc: 
Sala Clap (C. Serra i 
Moret, 6. Mataró)

Preu: 
Anticipada 9€.
Taquilla 12€.

D’CALLAOS, 
10 ANYS MEREIXEN UNA FESTA

Acaben de tornar de Cuba on han par-
ticipat al projecte “Un puente hacia 
La Habana” on van anar després de 
passar per França, Huelva, Sevilla o 
Lleida. Però arriben a Mataró, concre-
tament al Clap, al “seu Clap”. Són els 
D’Callaos i pujaran a l’escenari amb 
tota la força que dóna la celebració 
d’un número rodó. Són 10 anys i l’es-
cenari des d’on faran ballar la parrò-
quia d’incondicionals deu ser el que 
han trepitjat més. Deuen ser, de ben 
segur, els vallesans més mataronins 
que hi ha. I aquesta vegada anticipen 
un espectacle únic i irrepetible, una 
festa encara més tronada i sentida, 
amb la perspectiva d’una trajectòria 
ja respectable. La d’avui divendres 
serà una nit molt especial on el grup 
projectarà un vídeo-resum d’aquests 
10 anys i el ‘track list’ del concert 
l’integrarà repertori de tots els seus 
discos. A més han reeditat expres-
sament les seves dues maquetes per 
regalar als assistents. De debò que al 
Clap fa pinta de nit ben especial. 

Deu anys, quatre discos d’estudi, 
dues maquetes, un Dvd en concert, 
una app per a mòbils, un espectacle 
teatral, gires internacionals i una fi del 
aposta per la descàrrega gratuïta de 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Concert-Vermut
Concert a càrrec de Carol Duran, violí 
i veu. Organitza: Escola Municipal de 
Música de Mataró.
Dissabte 23 maig l 12h l Terrassa de la 
Taverna Atzucac (Plaça de l’Ajunta-
ment, Mataró).

Nòmada Sextet i Amics
3a edició de Nòmada i amics, pero 
aquesta vegada aprofi ten l’avinen-
tesa per presentar el nou format en 
sextet. Repertori de jazz, blues, soul, 
rhythm&blues.
Dissabte 23 maig l 21h l Teatre Prin-
cipal (C. Església, 45-47. Arenys de 
Mar) l Anticipada 10€, taquilla 12€.

Concert de metal
Stained Blood + Vultures Overhead + 
Thirteen Bled Promises. 
Dissabte 23 maig l 23h l Sala Clap (C. 
Serra i Moret, 6. Mataró) l Anticipada: 
6€. Taquilla: 9€.

Concert de Primavera
Concert a càrrec de la Coral La Perla de 
l’Havana i la Coral Juvenil Rodamón. 
Acte solidari a benefi ci de Càritas. 
Divendres 29 maig l 20h l Antic Hos-
pital de Sant Jaume i Santa Magdale-
na (Mataró) l Aportacions voluntàries

‘SFDK’
El dúo sevillà, presenten el seu disc 
‘Sin miedo a vivir’. 
Divendres 29 maig l 22h l Sala Clap 
(C. Serra i Moret, 6. Mataró) l Antici-
pada: 6€. Taquilla: 13€.

TEATRE I DANSA

Mamma Mia
Espectacle musical basat en les 
cançons d’ABBA. Dirigit per Antoni 
Blanch, amb Georgina Blanch a la 
direcció musical i les coreografi es a 
càrrec de Carla Pérez.
Dies 23, 24 i 25 de maig l Dissabte 
21:30h, diumenge i dilluns 18:30h l 
Sala Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
l Preu: 11€. També: 30 i 31 de maig, 
6, 7, 13 i 14 de juny. Platea: 12€. 
Amfi teatre: 10€.

‘Tota la vida és ara’
Projecció documental sobre la banda 
de música Txarango.
Divendres 22 maig l 21h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró)

www.totmataro.cat/agenda   

la seva música. Als D’Callaos, valgui 
la redundància, no hi ha qui els faci 
callar. I seran a Mataró presentant 
el “Sentir tu voz”. És el disc més 
roquer, elèctric i contundent que la 
banda ha realitzat fi ns avui, encara 
que sense perdre el so característic 
de les seves cançons i la inconfusi-
ble veu del seu cantant Maribel Mar-
tin “La Canija”, que sempre és una 
gran garantia sobre l’escenari. 

cenari des d’on faran ballar la parrò-
quia d’incondicionals deu ser el que 
han trepitjat més. Deuen ser, de ben 
segur, els vallesans més mataronins 
que hi ha. I aquesta vegada anticipen 
un espectacle únic i irrepetible, una 
festa encara més tronada i sentida, 
amb la perspectiva d’una trajectòria 
ja respectable. La d’avui divendres 
serà una nit molt especial on el grup 
projectarà un vídeo-resum d’aquests 
10 anys i el ‘track list’ del concert 
l’integrarà repertori de tots els seus 
discos. A més han reeditat expres-
sament les seves dues maquetes per 
regalar als assistents. De debò que al 
Clap fa pinta de nit ben especial. 

Deu anys, quatre discos d’estudi, 
dues maquetes, un Dvd en concert, 
una app per a mòbils, un espectacle 
teatral, gires internacionals i una fi del 
aposta per la descàrrega gratuïta de 

tin “La Canija”, que sempre és una 
gran garantia sobre l’escenari. 

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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‘Daiquiri’
Còctel d’escenes teatrals.  
Dissabte 23 maig l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Entrada gratuïta.

Tallers de l’Aula de Teatre
“Romeu i Julieta Story”, a càrrec del 
grup del Taller d’integració teatral amb 
la participació dels alumnes de banda 
de l’EMMM.
Dilluns 25 maig l 19h l Teatre Monu-
mental (La Riera, 169. Mataró)

INFANTIL

El conte de la rotllana
‘En Dino dorm a casa d’un amic’, 
de Jane Clarke, il·lustrat per Mary 
McQuillan.
Divendres 22 maig l 17:30h l Bibliote-
ca Popular Fundació Iluro (Mataró).

Tallers a la biblio
‘Decora la teva caixa amb decópatch’. 
Dirigit a nens i nenes de 7 a 10 anys. 
A càrrec d’Abacus.
Divendres 22 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Plaça 
Occitània, Mataró).

Cinema infantil en Català
Projecció de la pel·licula ‘Lorax: a la 
recerca de la trúfula perduda’.
Dissabte 23 maig l 11h l Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró). l Gratuït.

Hora del conte
Narració del conte “La escuela secreta 
de la Nasreen, una historia real de 
Afganistan”, a càrrec d’Isabel Tudurí.
Dimarts 26 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

English Time - Art & Fun
Aprenem els noms de fruites i verdures 

en anglès amb Giuseppe Arcimboldo.
Dimecres 27 maig l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Pujol 19-25. Mataró).

L’hora del conte especial
“Tots som iguals, tots som diferents”. 
Espectacle amb titelles, objectes i músi-
ca. A càrrec d’Anna Garcia.
Dimecres 27 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).

Dijous a la biblio
Narració del conte “L’Elmer”, de David 
McKee.
Dijous 28 maig l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Buc de contes
Narració conte “La pastanaga”, de 
Laia Domènech. 
Dijous 28 maig l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

Espai patrocinat per

TEATRE

Interpretació a càrrec d’alumnes dels 
instituts Damià Campeny, Thos i Codina, 
Miquel Biada, Laia l’Arquera i Puig i 
Cadafalch. Música a càrrec de l’Institut 
Alexandre Satorras.

15a Mostra de teatre als 
instituts: ‘Herois’ Sarsuela a càrrec de Rafató Teatre, 

Cor Joventut Lírica i l’Orquestra Aula 
Lírica de Granollers. Música de Jacinto 
Guerrero i lletra de Juan Ignacio de 
Tena i Enrique Reoyo. Dins del XI Cicle 
de Sarsuela.

SARSUELA

‘El huesped del sevillano’

Diumenge 24 maig l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11) l Preu: 22€. 
Socis i jubilats: 20€.

Divendres 22 maig l 20h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Entrada lliure amb invitació 
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XERRADES I LLIBRES  

‘L’insuportable lleugeresa de 
l’ésser’
Tertúlia amb el llibre de Milan Kunde-
ra, moderada per Antonio Iturbe. 
Divendres 22 maig l 19h l Biblioteca 
Ernest Lluch i Martín (C. Santa Eulàlia, 
66-80. Vilassar de Mar)

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“Wuthering Heights”, d’Emily Brontë. 
Divendres 22 maig l 19h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

‘Pedra sobre pedra. Dietari 
d’una mediadora intercultural’
Presentació del llibre d’Anna Cabot i 
Badia Bouia.
Divendres 22 maig l 19:30h l Bibliote-
ca Municipal (C. Gran, 3-5. Argentona). 

‘La meva relació de parella 
no funciona o jo estic en crisi 
personal?’
Xerrada a càrrec de l’equip d’atenció 
psicològica de la Fundació Hospital.
Dimarts 26 maig l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

‘Mi viaje al Norte’
Xerrada sobre l’Índia rural i tot seguit 
presentació del llibre de Lancy Dodem.
Dimarts 26 maig l 19h Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
HISTÒRIA: “L’abat Escarré i la Cata-
lunya d’avui”, conferència a càrrec de 
Jordi Vila-Abadal (Metge. Psiquiatre. 
Exmonjo de Montserrat).
Dimecres 27 maig l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 3r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Candel i “Els altres catalans”. 
Mirades migratòries del 
Mataró d’ahir i d’avui.
Tertúlia literària amb introducció i par-
ticipació de Miquel Reniu, ex director 
general de Política Lingüística i col-
laborador de la Fundació Paco Candel.
Dijous 28 maig l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

‘La tecnologia ens farà una 
nova espècie?’
Xerrada i presentació del llibre 
“¿Humanos o posthumanos?”, d’Albert 
Cortina i Miquel-Àngel Serra. 
Dijous 28 maig l 19h l Sala d’Actes 
Fundació Iluro (C. Santa Teresa, 61. 
Mataró)

Una refl exió al voltant d’M - 
textos, poesia, pintura
Xerrada col·loqui, refl exió conjunta 
amb Joan Carles Gonzàlez-Pujalte, 
poeta; Emília Illamola, escriptora, i 
Joan Poch, artista plàstic.
Dijous 28 maig l 19:30h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

Tertúlia literària a Argentona
“Matar un rossinyol” de Harper Lee, 
un del llibres clàssics de la literatura 
norteamericana contemporània.
Dijous 28 maig l 19:30h l Biblioteca 
Municipal d’Argentona (C. Gran, 3-5)

RUTES I VISITES  

Dia Sàpiens
La 6a edició de la festa anual de la 
revista Sàpiens se celebra a Mataró.
11h a Can Palauet: conferència “El 
llegat de Puig i Cadafalch. Catalanis-
me i Mancomunitat”. D’11 a 12:30h 
des de l’Ajuntament, Ruta modernista 
guiada. 12h al Mercat de la plaça de 

Cuba: Xerrada “Els trucs de la cuina 
catalana”, amb l’Àvia Remei. De 12 a 
13 h a Can Palauet: conferència “Art 
en temps de guerra i pau: el conjunt 
dels Dolors”. 12h, Visita guiada a la 
Basílica dels Dolors. 13h a Can Pala-
uet: Conferència “La industrialització a 
Catalunya”. 13h, Visita guiada al Clos 
Arqueològic de Torre Llauder. De 19 
a 17:30h des de l’Ajuntament: Ruta 
modernista guiada. 17h: Visita guiada 
al Museu de Mataró. 17h: Visita guiada 
a Can Marfà. 18h: Visita guiada a Ca 
l’Arenas. 18h: Visita guiada a la Nau 
Gaudí. 18h: Ruta del 1714 a Mataró.
Dissabte 23 maig l Mataró

FESTES I FIRES

20è aniversari de l’esplai 
L’Olla de Grills
Activitats diverses durant al matí i 
dinar conjunt. A la tarda, concert 
d’animació infantil, tallers (pintar 
cares, màscares, etc.) i xocolatada. A 
les 22 h concerts amb La Coixinera i 
The Fool Monkeys.
Dissabte 23 maig l De 10 a 2h l Plaça 
de l’Ajuntament (Mataró)

Diada de Primavera Colla 
Passerells del Tecnocampus
Les colles convidades són: Penjats del 
Campus de Manresa, Trempats de la 
UPF, Arreplegats de la Zona Università-
ria, Ganàpies de la UAB i Bergants del 
Campus de Terrassa.
Dijous 28 de maig l 16h l Plaça del 
TecnoCampus Mataró
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 Per enviar informació 

email:agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11 
formulari: totmataro.cat/agenda

ELS REIS A MATARÓ

Tradicional cavalcada pels carrers de la 
ciutat. En acabar, els Reis Mags d’Orient 
saludaran des del balcó de l’Ajuntament i 
a continuació baixaran fi ns la plaça Santa 
Anna per a llegir un conte als nens i nenes. 

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

Dilluns 5 gener l 17:30h l Des de la 
pl. de Puerto Rico fi ns l’Ajuntament 
de Mataró

FIRA DE MATARÓ

Fira d’atraccions: de divendres 22 al 
dilluns 1 de juny. Horaris: divendres i vigí-
lies festius fi ns les 3h, dilluns 25 maig 
fi ns les 24h i resta de dies fi ns les 23h.
Fireta de primavera: àmplia i variada 
oferta d’artesania i articles de regal. 
Zona de bars i actuacions musicals:
Variada oferta gastronòmica al Parc 
Central vell. Actuacions musicals, dime-
cres 27 i dissabte 30 de maig.  

La Fira de Mataró

Primera sessió del cicle “La ciència, 
realitat o fantasia? La quàntica i la 
relativitat ens mostren un món molt di-
ferent”, a càrrec de Josep Lladó (químic 
i pedagog). Tardes Culturals al Col·legi 
d’Aparelladors.

CONFERÈNCIA

‘La màgia dels descobriments’

Dimarts 3 febrer l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

“L’ensenyament de la ciència i la 
tècnica des dels anys 60 fi ns a comen-
çament del segle XXI”. Conferència a 
càrrec d’Eugeni Romeu. En el marc de 
l’exposició “Ciència Viscuda” que es pot 
veure a Can Serra, Museu de Mataró.

CONFERÈNCIA

‘Ciència viscuda’

Dijous 28 maig l 19h l Sala d’actes 
de Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró)
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exposicionsexposicions

‘Sentir, pensar i pintar’
Exposició de José Portilla. 
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona) l Inauguració: dissabte 23 
de maig a les 20h. Fins al 21 de juny.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
· Moments castellers.
Del 25 de maig al 13 de juny. 
· Laia l’Arquera: treballs artístics 
d’alumnes de l’Institut Laia l’Arquera.
Fins al 27 de maig.

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

Birmania, un país de 
relleus!
Exposició de Constantí Linares. 
Les Esmandies Casal (Ronda O’Don-
nell, 94. Mataró) l Fins al 12 de juny. 

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.

‘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.  

‘Mi dualidad’
Gravats i collages de petit i mitjà 
format de Cecília Morales.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 13 de juny. 

‘Tempus Fugit’ 
24 artistes mataronins. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mata-
ró) l Fins al 31 maig.  

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

‘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.

Original - Espai d’Artesans 
(Pl. Angel Guimerà, 4. Vilassar de Mar).
‘Esmalts al Foc’: d’Antoni Bachs.
Fins al 8 de juny.
‘Sueños’: Poesia i Dibuix de CreuAna 
Creación.
Fins al 20 de juny.

www.totmataro.cat/exposicions
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Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró). Inauguració-performance: 
Dissabte 23 de maig a les 19h. Fins 
al 24 de juny.

EXPOSICIÓ - INAUGURACIÓ

‘El sexe femení’

Disciplines com la il·lustració, el gravat, el 
disseny gràfi c, la joieria... es donen la mà 
i dialoguen amb l’obra i l’artista. Organitza 
el grup artístic MaresmArt, format per nou 
dones mataronines el 2014. 

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
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ACTIVITATS

Lectura comentada per a 
gent gran
Grup de lectura. Amb el llibre “També 
això passarà”, de Milena Busquets. 
Dijous 28 maig l 18h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

CASALS

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursió: Dia 11 de juny, sortida a 
Santa Eulàlia de Ronçana. • Sopar-Ball, 
penúltim dissabte de cada mes, a les 
20,30h. • Activitats:Tai-Txi (Dilluns i 
dimecres matí). Mandales (Dimarts). 
Patchwork (dilluns i dimecres), Labors 
i manualitats (Dimecres). Mitja, ganxet 

i puntes de coixí (dilluns tarda). Exer-
cicis de relaxació (Dimarts i divendres). 
Petanca (Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres). Bingo (Dijous tarda). Ping-
pong (Dimarts i divendres matí). Infor-
màtica (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 28, compres a Andorra.

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 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran

NÚM. 1676
DEL 22 AL 28 DE MAIG DE 2015

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.

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Sant Joan: berenar dia 19 de juny 
a les 17h. Revetlla, dia 23 de juny 
a les 21h. • Ball, cada diumenge 
de 18 a 21h (horari estiu). • Català 
escrit i parlat (divendres) • Gimnàsti-
ca (dilluns i dimecres) • Informàtica 
(de dilluns a dijous, matí i tarda) • 
Patchwork (divendres) • Ioga (dilluns 
i dimecres) • Ball en línia (dilluns) • 
Petanca (de dilluns a divendres) • Ple 
i ratlla (dimarts 17-19h). •  Pilates 
(dilluns i dimecres) • Jocs de taula: 
billar, cartes, domino.

 totmataro.cat/gentgran
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21

farmàcies

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

                 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

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Revolució o evolució

sèniors

joarxa@gmail.com

Hi ha historiadors que consideren la 
revolució industrial com un procés de 
petits canvis econòmics i socials que 
de forma evolutiva, al llarg d’un període 
gradual i no puntual de temps, acaben 
generant una revolució. Segurament 
la nova revolució digital, que ja ha 
començat, inicialment tampoc serà 
revolucionària sinó més aviat generada 
per petits canvis que a poc a poc aniran 
canviant la societat. Segons Einstein 
la solució de problemes reals no es pot 
enfocar utilitzant els mateixos planteja-
ments que els han provocat. Cal cercar 
nous camins, petites mutacions que 
obrin noves perspectives desconegudes, 
que amb el pas del temps acaben pro-
vocant una veritable revolució.

L’actual model de producció basat 
en les lleis competitives del mercat, 
ja va ser denunciat per Gandhi, que 
era partidari de models de producció 
no competitius en àmbits locals, per 
atendre les necessitats bàsiques de 
la societat, tot i que no possibles pel 
gran retard dels models de producció 
pre-industrials. En l’actualitat això no 
succeeix, és completament possible 
un retorn al passat, a la vida local 24 
hores, produint localment tot el que es 
necessita, intercanviant sobrants i man-
cances amb territoris propers, utilitzant 
per fer-ho possible les tecnologies més 
avançades, assequibles des d’Internet. 
Es necessiten enginyers i emprenedors, 
amb idees molt clares sobre el que cal 
fer i amb els sufi cients coneixements 
per actuar com a constructors, utilit-
zant el capital humà d’aturats crònics 
que lluitin per fer possible la plena 
ocupació.

AIRE CONDICIONAT
SERVEI TÈCNIC I INSTALACIONS 

M 609 305 272   T 937 500 641
miguel@iluroelectric.commiguel@iluroelectric.com
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Poltergeist 

Dando la nota 

¡Ups! ¿Dónde está Noé? 

Mad Max

La profesora de historia

Tiempo sin aire

La familia Bélier

Camino a la escuela

El mapa de las estrellas

Samba

Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?

18:15   20:15   22:30

16:00   18:00   18:10   22:30 

16:00   18:00

16:00   18:00   20:10   20:20   

20:15   22:30

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

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

16:00  18:00

20:15   22:30

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

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

Cinesa Mataró Parc

Focus

Cenicienta         18:15                      Home 

El maestro del agua

Cincuenta sombras de Grey

[dv.-dll.+dmc.] 22:00

12:15   16:00

[dv.+dm.-dj.] 16:00             20:35   00:50

16:30   20:05   22:00

902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Golfes: Les sessions a partir de les 00.00   Matinals: Les sessions abans de les 13.00 · Estrena  · En verd: sessió 3D · En vermell: Dis., diu. i festius

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Perdiendo el Norte 16:00   18:00   22:00 (23 de maig) 
16:00   18:15 (25 de maig)

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

Cinesa Mataró Parc
902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Caza al asesino 

Dando la nota 

Poltergeist 

¡Ups! ¿Dónde está Noé? 

Mad Max

A cambio de nada

El gurú de las bodas

El viaje más largo

Suite francesa

Sweet home

Los Vengadores: La era de Ultrón

Astérix: La residencia de los dioses

Lo mejor de mi

La familia Bélier

Superpoli en Las Vegas

La oveja Shaun

Fast & Forious 7

Insurgente

Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web

12:15   16:00   18:20   20:00   22:25   00:50

12:10   16:00   18:20   20:05   22:30   00:55

12:15   16:00   18:00   19:50   20:45   22:50   00:55

12:15             [dv.-dll.] 16:00        
[dm.-dj.] 18:00   18:25

[dv.-diu.+dmc.] 12:00   17:00   19:35   20:05   22:10   00:45
[dm.+dj.] 16:00   20:15   22:40                 

16:00   01:00                [dv.+dm.-dj.] 16:00

18:00

12:10   16:30   19:15   22:00   00:40

12:10   16:00   20:40   22:00   00:50

[dv.+dm.-dj.] 16:00               22:50   00:45

[
12:00   16:00   18:15   19:00   22:00   00:15

12:15   16:00 

22:35   00:15

[dv.+dm.-dj.] 16:00                 20:00

[ds.-dll.+dmc.] 16:00              12:15   18:00

12:15   16:00   18:00

22:15

00:55
[Continua]

 cinemes horaris 1676.indd   1 20/5/15   19:11



Quina actriu ha debutat com a 
directora amb la nova entrega 
de Dando la Nota?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1674
‘The Big Bang Theory’

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 
Eugènia Missé Borrell,
Miquel Nierga Vergés.

La Generalitat subtitularà en català les 140 
pel·lícules de més èxit del 2015

El Departament de Cultura ha re-
novat per aquest 2015 l’acord amb 
la distribuïdora de televisió Canal+ 
per incrementar l’oferta i el consum 
de cinema subtitulat en català. Al 
llarg d’aquest any es podran veure 
subtitulats en català almenys 140 
nous fi lms i 15 noves temporades 
de sèries de fi cció.

Aquests nous continguts repre-
senten més de 400 hores de cinema 
subtitulat en català que es podran 
veure pels diversos canals de Ca-
nal+ i a través de Yomvi, el servei 
de Canal+ de vídeo sota demanda, 
tant des de Catalunya com des de 
la resta de l’Estat espanyol. Gràcies 
a l’acord també s’incorporaran a 
Yomvi a partir del mes de juny les 

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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versions doblades de les pel·lícules 
que estrena Canal+ que disposen 
d’àudio en català. Canal+ emet cada 
dia més de 25 obres de fi cció sub-
titulades en català, que també són 
accessibles a través de Yomvi, on 
actualment hi ha publicades més 
de 150 pel·lícules i 200 capítols 
de sèries amb subtítols en català.

Entre els títols per al 2015 
destaquen ‘Birdman’, ‘Boyhood’, 
‘Interestellar’, ‘The Grand Budapest 
Hotel’, ‘The maze runner’, ‘Exodus: 
Gods and kings’, ‘Grace of Monaco’, 
‘Godzilla’, ‘X-Men: Days of futur 
past’, entre d’altres.

La col·laboració entre Canal+ i el 
Departament de Cultura es va iniciar 
l’any 2014.

cinemes critica 1676.indd   1 20/5/15   18:36
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Les estrenes
Dando la nota 2 

Becca i Amy s’enfronten al seu últim 
any d’universitat. Les Barden Bellas 
s’han convertit en el cor a capella 
més important del campus i ara vo-
len competir al campionat mundial 
de cors, on Amèrica no ha guanyat 
mai.
Direcció: Elizabeth Banks
Intèrprets: Anna Kendrick, Brittany 
Snow, Hailee Steinfeld, Rebel Wilson
115min

Mad Max 

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

Poltergeist

Una família arriba a una casa nova. 
Aviat es veuen sacsejats pels esperits 
del que hi vivien abans. El focus de 
l’atac sembla ser la fi lla petita del 
matrimoni. Nova versió del clàssic 
de l’any 1972
Direcció: Gil Kenan. 
Intèrprets: Kennedi Clements, Sam 
Rockwell, Rosemarie DeWitt.
93min

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 al vida.
Direcció: Daniel Guzmán. 
Intèrprets: Miguel Herrán, Antonio 
Bachiller, Luis Tosar.
93min

Con la magia en los 
zapatos

La història d’un sabater que té la 
peculiar habilitat de poder assumir 
la vida dels seus clients simplement 
posant-se les sabates que arregla.
Direcció: Saul Dibb
Intèrprets: Michelle Williams, 
Matthias Schoenaerts, Kristin Scott 
Thomas.
99min

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
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8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 PANTALLA OBERTA 
 (75 anys La Saleta)
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 RELIGIONS
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ
14:00 AVENTURA’T
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 RETRANS. ESPORTIVES
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
19:45 ESPAI PER DETERMINAR
20:00 ESPECIAL ELECCIONS 
 MUNICIPALS 2015
 EN DIRECTE
23:00 REEMISSIÓ ESPECIAL 
 ELECCIONS MUNICIPALS 
2:00 L’ENTREVISTA

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 PANTALLA OBERTA
 (75 anys La Saleta)
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 PANTALLA OBERTA
 (ascens CE Mataró)
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPECIAL ELECCIONS  
 MUNICIPALS (reemissió)
17:30 RETRANSM. ESPORTIVA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 AVENTURA’T
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 PICALLETRES
22:00 L’ENTREVISTA

7:00 ÚLTIMA SESSIÓ
7:30 AVENTURA’T
8:00 GAUDEIX LA FESTA
8:30 TELÓ DE FONS
9:00 SOM TECNOLÒGICS
9:30 DE TEE A GRENN
10:00 PANTALLA OBERTA
 (ascens CE Mataró)
11:00 LA SETMANA RADIAL
11:30 TELÓ DE FONS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 ESPAI D’ART /
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 LA SETMANA RADIAL
14:00 GAUDEIX LA FESTA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 AVENTURA’T
16:30 TELÓ DE FONS
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 TERÀPIA DE XOK
17:45 BON COP DE FALÇ 
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PANTALLA OBERTA
 (75 anys La Saleta)
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
0:00 SOM TECNOLÒGICS
0:30 LA SETMANA RADIAL
1:00 AVENTURA’T
1:30 TERRA DE TURISME
2:00 GAUDEIX LA FESTA

7:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
7:30 CREURE AVUI
8:00 AVENTURA’T

10:30 LA SETMANA RADIAL
11:00 PICALLETRES
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PANTALLA OBERTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
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 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
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 DE TEE A GRENN
15:00 PICALLETRES
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 TERÀPIA DE XOK

18:45 BON COP DE FALÇ 
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 TERRA DE TURISME
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 SET DIES
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART /
 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
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 LA SETMANA RADIAL
22:00 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME
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22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
 (75 anys La Saleta)
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 L’ENTREVISTA
11:00 PICALLETRES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
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 ESPAI D’ART 
21:30 PICALLETRES
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 AVENTURA’T
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME

dimarts

dimecres

@totmataro
twitter.com/totmataro
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NOU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

Gama Discovery Sport. Consum combinat (l/100km) des de 5,7 fins a 6,3. Emissions de CO2 (g/km) des de 149 fins 
a 166. Prova realitzada en circuit tancat per professionals.

Presentem el nostre SUV compacte més versàtil. El nou Discovery Sport ha 
aconseguit la màxima puntuació de cinc estrelles a les exigents proves de 
seguretat Euro NCAP. Equipat amb tecnologies intel·ligents com el sistema 
Terrain Response®, és perfecte per a activitats a l’aire lliure i esports d’aventura. I 
amb un ampli espai de càrrega de 1.698 litres i la seva intel·ligent tercera fila de 
seients plegables, és la millor opció per moure’s per la ciutat.

Land Motors
Concessionari Oficial Land Rover
Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida
CABRERA DE MAR
Tel. 93 741 80 25

www.landroverbarcelona.com

Solmòbil 4x4
Concessionari Oficial Land Rover
Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15)
GRANOLLERS
Tel. 93 861 48 99

www.landrovervalles.com

Landmotors_DISCOVERY_TOTMATARO150x228.pdf   1   24/03/15   9.36
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ELECCIONS 24M
CRÒNICA FOTOS: ANNA ALUART 

TEXT: CUGAT COMAS

el Teatre monumental es va omplir dimarts. Omplir de debò. Com quan hi actuen actors o 
músics, o nens i nenes en festivals de fi  de curs. l’espectacle aquest cop, però, el posaven les 
nou persones que encapçalen llistes per ser alcaldes. a baix, la majoria, eren claca d’un o altre. 
enmig, el periodista Joan Salicrú i a fora un plovisqueig empipador. Capgròs i Tot mataró havien 
convocat a un ‘debat defi nitiu’ a cinc dies de la cita amb les urnes i durant una hora i quaranta 
minuts hi va haver debat, sí, però sobretot hi va haver retrats.

Un Monumental ple assisteix al ‘fair play’ entre candidats fi ns que es parla d’immigració 

Organitzat per Capgròs i Tot Mataró:   
Més que el debat, el retrat defi nitiu

reportatgereportatge www.totmataro.cat/reportatge
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Retrat de com està la ciutat, retrat de 
cada programa i retrat de cada líder. 
I fi ns i tot algú va quedar retratat. En-
tre les moltes converses creuades en 
acabar, molts es declaraven sorpre-
sos per un candidat o altre, en positiu 
o negatiu. Era nou de veure aquests 
nou actors compartint aparador, era 
exclusiva la foto i va ser indicatiu –
tot el que va passar– del que pot ser 
el proper mandat. La clau de pas la 
tindran els vots.

La disposició dels candidats a 
l’escenari no era casual i volia repre-
sentar l’arc parlamentari amb CiU, 
PP, PxC i Ciutadans a la dreta de 

Salicrú i PSC, ICV-EUiA, CUP, ERC 
i VoleMataró a l’esquerra. La pola-
ritat entre bàndols es va fer evident 
en alguns casos i difusa en altres.

Bona part del debat, caracteritzat 
per les interpel·lacions directes i una 
apel·lació buscada quasi malaltís-
sament, per la brevetat a la qual no 
tots els candidats van saber adaptar-
se, es va caracteritzar pel ‘fair play’ 
i un contrast suau entre propostes, 
sobretot en l’àmbit econòmic. Va ser 
quan ja en el segon bloc arribava el 
tema de la immigració que la cal-
dera va començar a bullir. Fins i tot 
per a vessar. Ja una hora abans del 
debat hi havia una concentració de 
“mataronins nouvinguts” a les por-
tes del teatre i durant el mateix acte 
es va desplegar una pancarta des de 
l’amfi teatre titllant de racistes el PP, 
PxC i Ciutadans.

La immigració els encén

Amb aquest caldo de cultiu hi va 
haver moments de “bronques”, crits 
i xiulets quan van parlar els alcalda-
bles d’aquests partits. Particularment 
tens va ser el moment en què Mòni-
ca Lora va proposar “no empadronar 
persones il·legals i facilitar el padró 
a la policia nacional perquè els fes 
fora” i bona part del públic se li va 
tirar a sobre.

A la immigració s’hi havia arribat 
des de la interpel·lació a José Ma-
nuel López que, ja en campanya, 
havia proposat auditar les ajudes 
socials. El popular va negar tenir 
dades concretes al respecte però va 
advocar per “fer aquest estudi, fer 
les coses ben fetes i així, si s’estan 
fent bé, podrem acabar amb els ru-
mors”. Encara en immigració Quim 

Fernàndez va haver d’explicar perquè 
el govern de CiU ha reduït el nombre 
de treballadors al departament de 
Nova Ciutadania i Xavier Caravaca, de 
Ciutadans, demanava “deslligar im-
migració i inseguretat, respectant les 
persones i fent complir les normes”. 
D’aquesta manera el candidat mirava 
d’allunyar-se dels seus companys de 
banda, com ja havia fet inicialment 
en declarar-se socialdemòcrata.

Va completar el  retrat so-
bre el tema immigratori un bloc 
d’esquerres en el qual David Bote va 
parlar “d’ajudar el nouvingut i tam-
bé el propietari autòcton, si cal amb 
unes unitats policials especials” i 
els més bel·ligerants en contra del 
que s’havia estat argumentant des 
del fl anc dret van ser, òbviament, 
ICV-EUiA, ERC, la CUP i VoleMata-
ró. Esteve Martínez, especialment 
combatiu durant tot el debat, va 
demanar el dret a vot pels immi-
grants com “el primer de tots els 
drets de les persones” mentre Juli 
Cuéllar renegava de la relació entre 
policia i immigrants perquè suposa 
“la militarització dels barris” en lloc 
de la seva aposta per la mediació. 
El tarannà pactista que sempre ha 
caracteritzat Francesc Teixidó el va 
dur a proposar, quan més calenta 
estava la cosa, un pacte de ciutat 
en aquest àmbit.

Si la immigració va ser la creu de 
la moneda, el moment de màxima vi-

Una pancarta, crits, 
xiulets i aplaudiments 
van fer pujar la 
temperatura del debat
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rulència va contrastar –i força– amb 
un primer bloc econòmic. Dit d’una 
altra manera, la gran preocupació 
dels mataronins, el seu maldecap 
majoritari, segons l’enquesta feta 
pública la setmana passada, uneix 
i possibilita més consensos que no 
pas un tema que preocupa molt 
menys com el factor immigratori. 
Signifi catiu, si més no.

Com reindustrialitzar?

En aquesta ocasió el retrat era de par-
tida i massa conegut per tots. ¿Què 
podien proposar els alcaldables a la 
ciutat tocada pel tèxtil, amb un atur 
quasi crònic al 20 per cent, més enllà 
de la reiterada reindustrialització? Com 
concretar aquest concepte? Va recollir 
el guant José Manuel López amb una 
crítica a l’estat dels polígons industrials 
de la ciutat que, segons ell “tiren enre-
re a empreses que es volen instal·lar a 
Mataró”. Si López criticava, sobretot, 
l’estat de Mata-Rocafonda, al Pla d’en 
Boet se n’hi anava Esteve Martínez per 
proposar de lligar-lo com una prolon-
gació del TecnoCampus per acollir les 
empreses que neixen a la incubadora.

Precisament el TCM és un dels 
elements sobre els quals, a priori, 
es poden edifi car consensos, vistos 
i retratats tots els candidats. Amb 
matisos, això sí, perquè mentre 
Fernàndez el vol convertir en un 
“districte tecnològic”, Cuéllar va dir 
que “en el que havia de ser una gran 
aposta, ara hi han posat un Merca-
dona”. En paral·lel la mateixa Lora o 
Morón, de VoleMataró van coincidir 
en “aprofi tar les potencialitats de la 
ciutat i vendre-les millor”.

El Corte Inglés

Les pròximes eleccions municipals 
podrien ser les primeres en què en 
els debats no es parli del Corte In-
glés. Aquest és l’horitzó optimista en 
el qual van coincidir CiU i PSC, que 
van advocar per resoldre el darrer es-
cull judicial en el cas de Fernàndez i 
per “ampliar el consens” en el cas de 
David Bote. El model comercial de la 
ciutat, però, no ha de quedar-se en 
el gran operador, i partits com la CUP 
o ERC van defensar potenciar el co-
merç proper i de barri: “Hi ha barris 
sencers desertitzats comercialment”, 

va dir Juli Cuéllar al seu torn. 
La part de model comercial va tor-

nar a retratar la manca de programa 
d’algunes formacions i l’espurna va 
tornar a ser real quan es va vincular 
el creixement econòmic a la formació, 
amb Fernàndez –de CiU– defensant 
el Centre de Formació Dual integrat 
i Esteve Martínez retraient-li que “tot 
això és fum, senyor Fernàndez, tot 
això és fum”.

El retrat defi nitiu va acabar poc 
després de les nou amb els candidats 
demanant el vot. Pel camí Fernàndez 
i Bote s’enganxaven quan el segon 
deia que CiU “no té ànima social” i 
la CUP i ERC competien per atraure 
el vot independentista. Montse Morón 
va renyar obertament el moderador 
i va criticar que no se’ls tracti com 
Podem quan el seu partit és una 
Agrupació d’Electors. 

Al fi nal del debat hi havia somriu-
res de tensió a la foto entre tots. A 
fora, a més, la pluja ja era intensa 
i la copa de cava era més de rigor. 
Mataró havia vist, com mai fi ns ara, 
les 9 opcions sobre la taula. Retratats 
van quedar, realment, les formacions 
i els seus rostres visibles. 
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Quim Fernàndez - CiU
“Més promoció externa de la ciutat amb 

grans esdeveniments i el projecte de  
Mataró Fòrum a Can Cruzate”

Mònica Lora - PxC
“En un context com l’actual és impossible 

dur a terme grans inversions, si hagués 
d’escollir diria la reforma del Port”

Francesc Teixidó - ERC
“Una proposta que en combina moltes té 
a veure amb reactivar el Port perquè sigui 

un motor real de ciutat”

David Bote - PSC
“La nostra aposta és pel turisme, hem 
d’aprofitar el Port i el Passeig Marítim i 
convertir-los en la segona locomotora”

Esteve Martínez - ICV-EUiA
“Un clúster d’empreses i talent al Polígon 
del Pla d’en Boet lligat amb el TecnoCam-

pus com a motor i cor de la ciutat”

Xavier Caravaca - Cs
“Apostem pel comerç i per posar les  
condicions òptimes perquè aquest es  

pugui desenvolupar”

J.M López - PP
“Proposem l’Agència per a la promoció i 
el desenvolupament amb el que costen 
actualment els càrrecs de confiança”

Juli Cuéllar - CUP
“Hem de potenciar les singularitats que 
tenim, com l’espai agrari de les Cinc Sè-

nies i el patrimoni arquitectònic”

M.Morón - VoleMataró
“Els actius s’han de descentralitzar, com 

per exemple el Museu Bassat que no  
hauria d’estar al Centre”

Les propostes de promoció de ciutat dels candidats, una a una

Tot 6,7,8 i 9 repor 1676.indd   5 20/5/15   16:42



EURECAT, organisme resultant de la 
integració de cinc centres tecnolò-
gics avançats de Catalunya, compta 
amb 13 empreses al seu patronat 
amb l’objectiu d’acostar-se a les 
necessitats de les pimes del país. 
Així, EURECAT, que es va consti-
tuir a principis de mes, fa un pas 
més per ser el centre d’innovació 
industrial de referència a Catalun-
ya i convertir-se en una “estructura 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Cetemmsa s’integra a EURECAT, 
una “estructura de país”

1

de país”, en paraules del conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. 
El nou centre –fruit de la fusió 
d’Ascamm, Cetemmsa, Barcelona 
Digital, Barcelona Media i CTM– ja 
dóna actualment serveis a més d’un 
miler d’empreses. La intenció és que 
el Leitat de Terrassa s’incorpori a 
Eurecat en dos mesos.

Els sis centres sumen 700 treba-

lladors però la fusió no implicarà 
eliminar llocs de treball, ja que 
es mantindrà l’activitat de les 
instal·lacions repartides pel territori. 
Després de la integració d’aquests 
centres, el patronat valorarà si hi ha 
altres centres tecnològics que pu-
guin formar part d’EURECAT.

La fusió dels sis grans centres tec-
nològics de Catalunya permetrà 
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El nou centre 
d’innovació 
industrial és fruit de 
la fusió d’Ascamm, 
Cetemmsa, 
Barcelona Digital, 
Barcelona Media i 
CTM

duplicar la seva facturació, que el 
2014 va ser de 50 milions en con-
junt. Segons el conseller d’Empresa 
i Ocupació, això serà possible grà-
cies al compliment del que és el 
“gran objectiu” de la iniciativa: 
“Duplicar, triplicar i quadruplicar” la 
penetració de la innovació tecnològi-
ca a les indústries i les Pimes. Entre 
el 2014 i el 2016, el Govern haurà 
dotat aquest procés d’integració 
amb 45 milions, dels quals 10 van 
ser per a l’any passat, 15 per a en-
guany i 20 per a l’any vinent.

El patronat d’EURECAT està partici-
pat per companyies representatives 
dels set àmbits de l’Estratègia 
d’Especialització Intel·ligent de Ca-
talunya (RIS3CAT) impulsada per la 
Generalitat, a la implementació de la 
qual donarà suport el centre.

L’objectiu d’EURECAT és proveir a les 
empreses amb tecnologia diferencial 
i coneixement avançat per solucionar 
les seves necessitats d’innovació i 
impulsar la seva competitivitat. Per 

a les petites i mitjanes empreses, 
implementar determinades millores 
tecnològiques i innovacions seria 
massa costós si haguessin de fer-ho 
elles soles. En canvi, externalitzar la 
innovació als centres tecnològics els 
suposa un estalvi molt important. 
Amb l’objectiu d’ajudar a la millora 
empresarial, el Govern va posar en 
marxa l’any passat els bons tecno-
lògics, que permeten fi nançar fi ns 
a un 50% de la factura dels serveis 
d’Eurecat. 

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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L’oferta del TecnoCampus per al 
curs 2015-2016 es reforça i conti-
nua la línia ascendent dels darrers 
anys. La primera gran novetat és un 
grau impartit íntegrament en anglès 
orientat a la internacionalització: el 
Business and Innovation Manage-
ment Degree. Es tracta d’uns estudis 
d’administració d’empreses i gestió 
de la innovació que s’emmarquen 
en una de les línies estratègiques 
del TecnoCampus, i que consis-
teix a augmentar progressivament 
la part de la docència que es fa en 
anglès i afavorir la mobilitat tant 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

d’estudiants que marxen a fer una 
part dels estudis a l’estranger com 
dels que vénen a fer-ho al Tecno-
Campus provinents d’altres països.

L’altra gran novetat del proper curs 
al TecnoCampus és que, per pri-
mer cop, s’implanten els estudis 
de fi sioteràpia. Es podran cursar 
en un doble grau de Fisioteràpia i 
Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport, de manera que, en cinc 
anys, permet als estudiants obte-
nir dos títols. L’oportunitat dels 
estudis de fi sioteràpia ve donada 

per la creixent importància que va 
adquirint tot allò relacionat amb 
la salut, que constitueix una de 
les branques de docència i inves-
tigació del TecnoCampus, on des 
del curs 2010-2011 s’imparteix el 
Grau en Infermeria. Pel que fa a la 
resta d’estudis, es manté l’aposta 
pel Grau en Disseny i Producció 
de Videojocs després de la bona 
acollida que va tenir el curs pas-
sat. Igualment, en l’àrea d’empresa 
es consolida el Grau de Logística 
i Negocis Marítims, impulsat l’any 
passat i pioner en l’àmbit català. 

Novetats en l’oferta de graus 
del TCM el proper curs

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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Els metges de família i pediatres 
començaran a rebre el mes de juny 
la nova guia per millorar la diagnosi 
de la celiaquia a l’atenció primària, 
una malaltia que encara es diagnos-

tica malament. Així ho ha anunciat 
aquest diumenge l’Associació Ce-
líacs de Catalunya en un acte a 
Mataró, amb motiu del dia inter-
nacional de la Celiaquia. Després 

de l’estiu s’impartiran formacions 
específi ques a cada CAP a càrrec 
de gastroenteròlegs i dietistes-
nutricionistes. La iniciativa forma 
part d’un acord entre l’associació i 
el departament de Salut per sensibi-
litzar els professionals cap a aquest 
col·lectiu.

El novembre passat el Parlament 
va aprovar una resolució que ins-
ta el Govern a dur a terme accions 
per a la millor detecció d’aquesta 
malaltia. Una d’aquestes accions 
és la que ara es posarà en marxa, 
per tal d’incidir en el coneixement 
i la implementació del protocol de 
detecció d’aquesta malaltia.

L’associació es planteja altres fi tes, 
com ara una rebaixa de l’impost 
sobre el valor afegit dels productes 
alimentaris sense gluten, de manera 
que tributin al tipus súper-reduït del 
4%; ajudes econòmiques o benefi cis 
fi scals per als afectats, i donar més 
facilitats per poder menjar fora de 
casa, ja sigui en restaurants, men-
jadors escolars o als bufets de les 
universitats. 

Els CAP tindran guies per 
diagnosticar la celiaquia

Durant tot el dia, tota la
informació del
desenvolupament
de la jornada electoral a 
Mataró Ràdio.

A partir de les 20.00h,
quan tanquin els col·legisquan tanquin els col·legis
electorals, t’ho explicarem tot
a m1tv i Mataró Ràdio.

Escrutini, participació,
anàlisis de resultats i connexions
amb les seus de tots els partits
polítics.

El 24 de maig segueix en directe la nit electoral a través de Mataró Ràdio i m1tv.
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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
VENDEMOS TODO TIPO de maquinaria 
de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826
VENC CADIRA SALVAESCALES nova 
ideal persones amb mobilitat reduï-
da. Ocasió. Tlf: 660.081.979

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cual-
quier zona. Su Casa 93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edifi cable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción de-
mostrada. 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 
C/ ROSELLÓ. Segundo piso, 3h., baño, 
cocina con galería, puertas nuevas, 
económico, 53.000€. 626.529.009 
PLAZA DE PARKING en venta, Pasaje 
Pizarro. 19.500€ 93.790.96.09

TRASPASSOS 
LLOGUERS

SE ALQUILA AMARRE en puerto de Ma-
taró 10x3,5 (190€). 609.873.666
ARGENTONA. Piso primero, bien 
situado, 3h. baño y aseo, cocina con 
salida a patio, amplio comedor con 
salida a balcón, conservado, 500€. 
651.862.517
Z. ROCABLANCA. Primer piso semi-
nuevo, 2h. comedor con cocina ame-
ricana, baño con ducha, balcón, se-
mi-amueblado, 430€. 626.529.009
Z. PL. CATALUNYA. Bajo entrada in-
dependiente, tipo duplex invertido, 
entrada con comedor con cocina 
americana, 1h. y baño, parte de 
abajo con 2h. 475€. 651.862.517

PISO EN ALQUILER Francesc Ma-
c ià .  Amueb lado .  550€ /mes 
93.790.96.09
CASA EN CALDETES 650€ /mes. 
93.790.96.09
SE ALQUILA PANADERÍA pastelería con 
obrador (oportunidad de trabajar por 
tu cuenta). 638.555.135 
SE ALQUILA HABITACIÓN persona sola. 
673.554.298 /687.665.743 
ALQU I LO  HAB I TAC IÓN  seño r . 
634.741.131 
TRASPASO BAR TERRAZA Parque Cen-
tral 93.757.83.99 
ALQUILO HABITACIÓN 650.919.205 
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 industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232 

TREBALL
 

EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS  ne-
cesita 17 personas. Ingresos entre 
490€ y 1120€ según puesto y dispo-
nibil idad. Contrato indefinido, 
formación a cargo de la empresa. Lla-
mar al 658.597.435 Sra. González. 
PRECISEM COMERCIALS PER el sector 
immobiliari i financer a Mataró, sou fix 
més comissions, no cal experiencia en 
el sector. Envieu CV a: viureamataro.
sl@gmail.com 
NATIVE EFL TEACHER required for lan-
guage school in El Masnou, Barcelona 
for July course with possibilities of 
starting in Sept. Looking for Creative, 
Enthusiastic, Sociable teacher with at 
least 2 years’ experience. Send CV to 
kieran@hiberniahouse.com 
DKV SEGUROS, BUSCA comerciales, 
con ganas de emprender una carrera 
profesional. Atractivo e innovador plan 
de negocio y alta remuneración econó-
mica. Interesados enviar currículum a: 
mario.gomez@dkvseguros.es 
ACTIVIDAD INDEPENDIENTE MUY ren-
table. www.hblinternacional.com Tel. 
93.100.01.84 
CUIDO NIÑOS EN mi casa. 632.058.184
LIMPIEZA GENERAL, ESCALERAS. 
602.132.783

NECESSITEM 
PISOS 

I CASES 
DE LLOGUER 

A 
MATARÓ

 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:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
663.170.655
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
697.727.632
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
S’OFEREIX IL·LUSTRADORA per treballs 
publicitaris o altres. 619.428.086 
C U I D O  A N C I A N O S  I N T E R I N A . 
639.594.661 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cui-
dado niños, mayores. 622.255.037 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado ma-
yores, niños. Experiencia. Seriedad. 
648.514.358 
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 mayores. 
Día o noche. 600.655.639 
LIMPIO, CUIDO MAYORES. Disponibili-
dad horaria. 688.413.015 
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  
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 abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.757.76.83 /607.249.790

TREBALL

PRECISA:

CAPTADOR
ZONA MATARÓ

PER AMPLIACIÓ DE PERSONAL

GORRIZ ASSOCIATS

• S’ofereix: Alta S.S. Sou fix + comissions
• Es necessita: Experiència en el sector 
   (indispensable).

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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. 390€ t.i. 
Ref.1832: Rierot. Baix 1 hab. amb mobles. 465€ t.i
Ref.1835: Alfons X. Parc Central, 3 hab. i fi nca amb ascensor. 525€ t.i
Ref.1814: c/Moratin. 2 hab., amplies estancies amb parking. 560€ t.i.
Ref.1839: c/Floridablanca. 2hab., moblat i parquing. 670€ t.i.
Ref.1354: Places de parquing en lloguer a tot Mataró.   Des de 40€/mes

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

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS - ADMINISTRACIÓ DE VIVENDES
ADMINISTRACIÓ DE PARQUINGS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91
 CERDANYOLA: 

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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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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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

PINTOR PRESUPUESTOS AJUSTADOS. 
607.480.942
PALETA ECONÓMICO. 697.685.580 
PINTOR PRESUPUESTOS AJUSTADOS. 
607.480.942
¡GRATIS! LIMPIEZA, RECOGIDA de mue-
bles. 634.792.469
MUDANZAS MUY ECONÓMICAS . 
632.734.890
P A L E T A  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
SE REPARAN neveras, lavadoras, 
televisiones. Félix 93.799.10.51 
/629.483.178 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICI-
DAD, aparatos eléctricos, reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
MASAJE ORIENTAL. 688.508.947 
REFORMAS, INSTALACIONES, boletines. 
654.237.185 
MUDANCES DAVID 639.312.848 
REPARACIÓ, D’ORDINADORS DOMICI-
LI. Econòmic. Portàtils. Garantia. 
625.885.176 
PALETA ECONÓMICO 697.685.580 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
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 
MASAJES TERAPEUTICOS. 695.859.536 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelentes 
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 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
MASAJES ORIENTALES. C/Gatassa 23. 
688.009.231

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA - ASTROLOGIA. Carta astral, 
sinastria (compatibilitat parelles), 
revolució solar (predicció anual), orien-
tació sentimental... 722.672.343 

CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Ho-
ras concertadas. 93.755.09.75
TAROT MATARÓ. 666.639.976 
ESTHER VIDENTE, MEDIUM, amarres, 
rituales. 40 años experiencia. Atiendo 
personalmente. 606.850.806

PROFESSIONALS
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VARIS

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

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA .  Besucona. 
687.072.165 
NUEVA MÓNICA. 688.290.749
LATINAS 24H. 632.640.364
MASAJES + SEXO. 632.673.621
VALERIA MASAJES. 664.127.558
M A D U R I TA  S E X Y .  C l a r a  3 7 . 
616.405.358
VERÓNICA ESPAÑOLA 30. Masaje-sexo. 
688.492.820
DOS AMIGAS ORIENTALES, nuevas en 
Mataró. En casa particular. Todos los 
servicios. 688.493.978 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy pa-
sivo, deseo chico activo. Máximo 47 
años. Atlético, moreno. 682.462.579

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

   2 6  9 3  1 

   3 2 1  9 5  

 1 9 7  4  6 2  

   1 4   2 3  

  3 9  7 2 1 4  

 2  4 1 9    5 

 9   7  1  6 3 

 7 1    4   2 

 3 2    8  1 7 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

El mal humor o la distímia

La distímia ve del grec: pertorba-
ció de l’humor o mal funcionament 
de l’humor o humor pertorbat. És 
una alteració emocional, produïda 
per baixa autoestima, estat d’ànim 
malenconiós, tristesa, desgana i 
d’altres. Pot ser genètic-hereditari 
i a causa de factors ambientals o 
psicosocials. El desarrelament del 
lloc de naixença, pèrdua del treball 
o cerca de feina, una ruptura senti-
mental i tants altres factors. Per bé 
que avui dia se li ha canviat el nom 
i se’n diu “trastorn depressiu per-
sistent”. Cal tenir en compte que la 
persona amb aquesta problemàtica 
ha de fer un treball personal interior 
important. I, si cal, ha de buscar un 

ajut psicològic o teràpia. És un tre-
ball d’autodomini i molt fort. Hem 
d’evitar un corrent nou psicofarma-
cològic. Els problemes del dia a dia 
sembla que s’hagin de convertir en 
trastorns mentals o del psiquiatre o 
d’altres malalties. A vegades algun 
calmant o herbes anirà bé, però no 
com a solució. El treball personal, 
que certament és el millor, per això 
és el més dur i difícil. D’aquí l’ajut 
psicoterapèutic. Ara bé, deixar-se 
portar i no fer cap esforç amb la 
distímia, pot portar a una depressió 
important.
Amb quins ajuts poden comptar per 
tal de funcionar amb un humor no 
tan pertorbat o de bon humor? N’hi 

ha molts. D’entre altres:
Tenir un bon amic amb molta pa-
ciència que pugui i vulgui escoltar.
Fer alguna activitat esportiva.
Evitar els excessos en beure i men-
jar. Una dieta sana.
Una activitat ocupacional i mental 
adequada.
Una relaxació amb el ioga, silenci 
interior.
Cuidar bé i de forma delicada les 
relacions socials i amicals.
Tenir hores regulars de dormir.
I altres recursos personals que 
cada persona ha d’intentar anar 
descobrint.
I així anirà deixant de sentir-se un 
individu que està habitualment trist, 
introvertit, melancòlic, incapaç de 
mostrar alegria i preocupat per la 
insuficiència personal.
Un somriure sortit de l’interior és un 
bon remei per a la salut
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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)

Modera la velocitat. Pots tendir a 
córrer més del necessari. També 
pot ser que parlis més del compte 
i algú surti afectat. En resum, 
aquests dies serà millor que frenis 
el teu impuls tan accelerat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Es comencen a moure assumptes 
materials, que fi ns ara estaven 
estancats. Incorpores canvis a la 
dieta per motius de salut. Possible 
trobada amb un familiar. T’ho 
passaràs bé recordant vells temps.

Bessons (21/5 al 21/6)

Felicitats. Comença el teu període 
anual de renovació energètica. 
Tens tota la força per tornar a 
començar i tirar endavant els 
teus objectius. Però cal que ho 
estructuris bé. No tinguis pressa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si tens una relació, cal que toquis 
de peus a terra. Vius en el teu món, 
i no t’adones que hi ha alguna cosa 
que cal parlar. Aprofi ta l’encant 
que ara desprens per encarar-ho 
amb tendresa.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Segueixes rebent el suport de 
Júpiter, que et protegeix davant 
els entrebancs de la vida i et dóna 
un extra d’alegria. Dies per gaudir 
dels amics, i per fer una escapada 
de relax i diversió.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Hi ha una persona, entre les 
teves amistats, que sent alguna 
cosa per tu. No t’ho dirà, perquè 
és una persona molt sensible i 
es protegeix del teu rebuig. Però 
és possible que tu ja sàpigues 
qui és...

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Procura que els teus problemes 
professionals no afectin la teva 
vida de parella. Parleu i explica-li 
com et sents. Enterreu la destral i 
doneu-vos temps de més qualitat, 
amb carícies i massatges.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots experimentar moments de 
tristor, sentir que tornen algunes 
sensacions del passat, que creies 
oblidades. Trobaràs suport en una 
persona del teu àmbit familiar, 
que entén el teu problema.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Les qüestions de parella es troben 
en ple èmfasi. Tant per gaudir-ne, 
com per patir-les. Com sigui, la 
teva relació omple molt de temps 
ara mateix. Emocions molt ocultes 
als altres, però serenes.

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

Els assumptes domèstics no sur-
ten com voldries i et tenen una 
mica atabalat. Si vols arribar fi ns 
a la persona que t’atrau, hauràs 
de fer l’esforç de trencar el gel. 
No esperis que ho faci ella.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

La teva economia passa per 
moments complicats. Pot sorgir 
una feina en la qual hauràs de 
tractar amb el públic. Potser no 
és la ideal, però et pot ajudar 
econòmicament. Moments diver-
tits en parella.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Tens fe en el futur i esperes que 
les coses canviïn com per art de 
màgia. Caldrà que deixis enrere 
algunes pautes limitants. Bon mo-
ment per a l’amor, però no siguis 
massa absorbent o s’espatllarà.

Sagitari 
Les qüestions de parella es troben 
en ple èmfasi. Tant per gaudir-ne, 

Lleó 
Segueixes rebent el suport de 
Júpiter, que et protegeix davant 

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

Trenquem els mites

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL

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

Per fi, gràcies a LightSheer Duet, el Sol i l’estiu 
deixen de ser incompatibles amb la depilació làser. 

Comprova-ho!

40€ Tarifa plana per zona
Més ofertes al web korrmataro.cat

DEPILACIÓ LÀSER DE DIODE
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El PP proposa ampliar la Policia 
Local fi ns als 200 agents    

El candidat del Partit Popular, José 
Manuel López va desgranar dilluns 
18 algunes de les seves propostes 
en matèria de seguretat, com la ne-
cessitat d’”incrementar la plantilla 
de la policia local fi ns a arribar als 
200 agents”. En aquest sentit el 
candidat assegura que “els 170 
agents que existeixen a Mataró en 
l’actualitat són insufi cients per a la 
cobertura de la ciutat, per la qual 
cosa ha d’ampliar-se el seu nom-
bre fi ns a arribar a un mínim de 
200 agents”. López va presentar 
aquestes propostes acompanyat del 
Ministre de l’Interior del govern es-
panyol Jorge Fernández Díaz.

Així mateix José Manuel López 
assegura que si governa “construirà 
una comissaria de proximitat al barri 

de Cerdanyola”. En aquesta mateixa 
línia el candidat proposa instal·lar 
càmeres de vídeo vigilància “a les 
zones més confl ictives” com al ca-
rrer Rosselló, Pablo Picasso i plaça 
Rocafonda com a elements dissua-
sius i per garantir la seguretat. El 
candidat afegeix que, en defi nitiva, 
aposta per “una ciutat més neta, 
segura, convivencial i habitable”, 
i va recordar que “sense seguretat 
no hi ha llibertat. És fals que alguns 
contraposin seguretat a llibertat, 
perquè són les dues cares d’una 
mateixa moneda”.

El ministre Fernández Díaz, va 
declinar a Mataró donar més in-
formació de la denúncia contra 
presumptes agents delators de la po-
licia espanyola que haurien alertat la 
cèl·lula que estaven sent investigats 
pels Mossos. “Jo d’aquestes coses 
no en parlo, si d’altres ho fan allà 
ells amb la seva irresponsabilitat”, 
va dir el ministre. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1676
DEL 22 AL 28 DE MAIG DE 2015

Una vuitantena de persones van 
secundar, dissabte 16 a la tarda, la 
convocatòria d’una manifestació en 
contra del racisme i la xenofòbia. 
Convocava l’entitat Unitat Contra 
el Feixisme i el Racisme (UCFR), la 
mateixa a qui PxC va portar als jut-
jats, amb absolució fi nal, fa algunes 
setmanes. Marc Fernàndez, membre 
d’UCFR assegurava a la premsa que 
“Veiem que a Mataró i al Maresme 
hi ha una sèrie de candidatures ra-
cistes i feixistes com PxC i també 
el PP de Mataró en la línia del de 
Badalona o Ciutadans, amb antics 
membres de la Falange”. Davant 
d’aquest fet, Unitat apel·la “a una 
resposta de la ciutadania que giri 
l’esquena a aquest tipus de candida-
tures”. La manifestació va recórrer 
diferents carrers i places de Roca-
fonda després de sortir de la Plaça 
del barri i va donar-se per acabada 
davant de l’Ajuntament.

Membres del PSC, ERC, ICV-
EUiA i la CUP van donar suport a 
la manifestació, prenent part activa 
de la mateixa. Un dels càntics més 
repetits entre els manifestants deia 
que “nativa o estrangera la mateixa 
classe obrera”. Alguns manifestants 
portaven estelades, altres una ban-
dera antifeixista i també es va veure 
una bandera republicana. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

Vuitanta persones es 
manifesten contra les 
candidatures racistes  

Membres del PSC, ERC, ICV-
EUiA i la CUP secunden la 
convocatòria        

El Ministre Jorge Fernández 
Díaz visita Mataró per donar 
suport a José Manuel López   

  Transformar la façana marítima
López assegurava uns dies més tard que vol fer un rentat de cara a 
la façana marítima per deixar-la “com altres ciutats turístiques de la 
Mediterrània”. El popular proposa iniciar un concurs d’idees per mi-
llorar i unifi car l’aspecte de les façanes i crear “el color de Mataró”. 
López aposta per reformar el Passeig Marítim i dotar-lo “dels serveis 
necessaris” i d’aparells de pràctica esportiva. Es tracta d’una zona 
molt utilitzada pels mataronins que té “veritables paranys”, segons 
afi rmava. El candidat diu que són actuacions “necessàries” per fer del 
turisme una de les fonts d’activitat econòmica.  
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La CUP defensa no retornar als bancs 
el deute “il·legítim” de l’Ajuntament    

El candidat de la CUP a Mataró, 
Juli Cuéllar, assegurava divendres 
15 que la ciutat té “necessitats ur-
gents” que cal atendre. En aquest 
sentit, és partidari de prioritzar 
les persones per davant de tornar 
el deute als bancs. “Una part del 
deute s’ha d’impugnar, si gover-
nem, desobeirem”, deia Cuéllar. 
La CUP va subratllar que CiU ha 
estat “obsessionada” a eixugar el 
deute i que, per això, la ciutat està 
“col·lapsada”.

Segons  Cué l l a r,  PUMSA , 
l’empresa municipal d’urbanisme, 
va realitzar operacions de caire 

especulatiu que van portar a un pro-
gressiu endeutament de la societat. 
Un deute que posteriorment va assu-
mir l’Ajuntament. La CUP l’ha xifrat 
en 245 milions i manifesta que en 
gran part és “il·legítim” perquè es 
va contraure sense consultar-ho amb 
els ciutadans.

Cuéllar apuntava que el “cas 
fl agrant” de tot plegat és l’edifi ci 
del Rengle, que es va pressupostar 
per una quantitat i va tenir “un so-
brecost elevat que ha d’assumir la 
ciutat”. Per això, la CUP proposa au-
ditar tot el deute, determinar quina 
part és il·legítima, i no pagar-lo. “Els 
polítics que van governar la ciutat 
en aquell moment haurien de retre 
comptes”, insistia el candidat. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

ciutatciutat

La número 8 de la llista de Ciuta-
dans (C’s) a Mataró, Núria Sánchez, 
ha deixat la candidatura del partit 
d’Albert Rivera en plena campanya 
electoral. Segons ha explicat Sán-
chez a través de les xarxes socials, 
el programa de C’s “és totalment 
contrari” a les seves idees. 

La ja excandidata assegura que 
la culpa és seva per no haver-se 
llegit el programa, diu textualment, 
i haver-se implicat amb un partit 
“pensant que era d’ideologia es-
querra moderada”. Sánchez explica 
que no estava afi liada al partit i que 
simplement deixa la llista. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

La número 8 de C’s 
deixa la llista després de 
llegir-se el programa  

“Pensava que era d’ideologia 
esquerra moderada”, es 
justifi ca Núria Sánchez        

Juli Cuéllar lamenta que la 
ciutat estigui “col·lapsada” 
per culpa de la gestió de CiU   
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DEL 22 AL 28 DE MAIG DE 2015

CiU aparta el número tres de la can-
didatura, Ferran Marmol, d’UDC. El 
partit explica que la mesura s’ha 
pres després de tenir coneixement 
d’una sentència que impedeix Mar-
mol exercir càrrecs mercantils. CiU 
ha assegurat que la sentència és 
resultat d’un procediment de con-
curs de creditors voluntari iniciat el 
2008 a l’empresa de la qual Marmol 
era administrador. La sentència no 
l’impedeix exercir un càrrec públic 
però CiU ha considerat que la situa-
ció “podria provocar malentesos” i 
ha exigit la renúncia per garantir la 
claredat i la transparència. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

CiU aparta el número 
tres de la llista per una 
sentència que l’inhabilita 

No l’impedeix exercir un 
càrrec públic però “no es vol 
perjudicar” la candidatura         

VOLEMataró rep el suport de Pode-
mos amb la presència de Gemma 
Ubasart, secretària general de Po-
dem Catalunya, en un acte al Cafè 
de Mar. Durant l’acte, Ubasart va 
recordar que “aquest 24 de maig 
anem a totes, anem a demostrar 
que sí que es pot”, afegint que “vam 
acordar que aquest seria l’any del 
canvi, i ho serà!”. 

L’auditori va preguntar sobre el 
dret a decidir, al que Ubasart va 
respondre que Podemos ha portat 
a tots els seus programes el posi-
cionament a favor del dret a decidir 
dels pobles. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

Podemos dóna suport 
a la candidatura de 
VOLEMataró  

La secretària general de 
Podem Catalunya participa en 
un acte al Cafè de Mar        

“La independència i necessita actes 
de sobirania i desobediència”. Amb 
aquesta frase justifi cava aquest di-
marts 19 l’alcaldable de la CUP 
Juli Cuéllar el fet que la formació 
independentista faci onejar una 
bandera estelada des de la fi nestra 
del seu despatx a l’Ajuntament. La 
Junta Electoral Central va decretar 
la retirada d’estelades als edifi cis 
públics, motiu davant del qual la 
CUP l’ha penjada. La bandera és 
visible des del Carreró i la intenció 
de la CUP és deixar l’estelada one-
jant sine die per desafi ar i desobeir 
la Junta Electoral. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

La CUP penja una 
estelada a l’Ajuntament 
per desobediència  

Respon així a la prohibició de 
la Junta Electoral decretada la 
setmana passada         
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9.124 electors d’Argentona estan 
cridats a participar en les eleccions 
municipals d’aquest diumenge 24 
de maig.

Les noves dependències muni-
cipals on s’ha instal·lat l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana, al carrer Gran 
59, s’incorporen com un dels sis 
col·legis electorals on es podrà exer-
cir el dret a vot al nostre municipi, 
juntament amb l’antic Ajuntament 
(c/ Gran, 61), l’Escola Bernat de 

Riudemeia (c/ Doctor Samsó, 2), 
l’Escola Sant Miquel del Cros (Avg-
da. del Mediterrani s/n), l’Escola Les 
Fonts (c/ Abat Escarré, 49), i l’antiga 
fàbrica Velcro (c/ Enric Granados, 5).

Tal com estableix la normativa, a 
les 9 del matí s’obriran els col·legis 
electorals, fi ns a les 8 de la tarda. 
Els electors, per a poder exercir el 
seu dret de vot, hauran de presentar 
qualsevol dels següents documents 
d’identifi cació: DNI, Passaport, car-
net de conduir, targeta de residència 
(en el cas de ciutadans de la UE 
que en tinguin) o targeta d’identitat 
d’estranger. 

POLÍTICA
NOTÍCIA ARGENTONA COMUNICACIÓ

La nova Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana, s’incorpora com a 
un dels sis col·legis electorals

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

9.000 argentonins amb dret a vot a 
les eleccions municipals de diumenge

S’instal·len plaques 
fotovoltaiques a l’edifi ci 
de l’Ajuntament

Es preveu que les plaques 
produeixin una energia anual 
d’uns 6.379 kWh

L’Ajuntament d’Argentona instal·la 
plaques fotovoltaiques a la coberta 
del principal edifi ci municipal, si-
tuat al carrer Gran. La inversió està 
subvencionada al 100% per la Dipu-
tació de Barcelona i es tracta d’una 
aposta del consistori municipal per 
fer un pas més en el reforç de la seva 
autosufi ciència energètica. Es pre-
veu que les plaques produeixin una 
energia anual d’uns 6.379 kWh. El 
consum de l’edifi ci de l’Ajuntament 
està en uns 104.840 kWh. 

MEDI AMBIENT
NOTÍCIA A. C

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: LAURA RODRÍGUEZ FIALLEGA

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.asraidansa.com

+

TALLES
• 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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Comença la nova fase d’obres al 
barri de Sant Miquel del Cros

S’instal·len plaques 
fotovoltaiques a l’edifi ci 
de l’Ajuntament

Part de la recaptació de 
la Marxa de les Fonts 
anirà pel Nepal  
 

La propera edició suposarà 
assolir la xifra rodona dels 
vint anys d’història

El passat diumenge tenia lloc la 
19a edició de la Marxa de les Fonts 
d’Argentona, una cursa popular 
que ressegueix algunes de les més 
de dues-centes fonts que es troben 
escampades en el terme municipal. 

Enguany el Grup de Muntanya, 
entitat organitzadora de la marxa, 
ha decidit donar part de la recapta-
ció que suposen les inscripcions a 
la marxa, als damnifi cats pel terra-
trèmol del Nepal. 

CULTURA
NOTÍCIA A.C

La setmana vinent està previst 
l’inici de la nova fase d’obres 
d’urbanització del barri de Sant Mi-
quel del Cros, incloses en el Pla de 
Barris, i que es prolongaran aproxi-
madament durant quatre mesos.

Aquesta actuació se centrarà en la 
urbanització de la plaça Sant Miquel 
del Cros i la vorera del carrer Argen-
tona fi ns al carrer Joan Vilanova. Les 
obres donaran continuïtat a la inter-
venció realitzada els darrers mesos 

al barri. Un dels principals canvis 
s’evidenciaran a la plaça de Sant 
Miquel del Cros, que es convertirà 
en un espai públic continu i sense 
barreres arquitectòniques.

Les obres s’han adjudicat a 
l’empresa Certis Obres i Serveis per 
un preu de 247.724 euros. A fi nals 
d’aquesta setmana s’instal·larà 
la senyalització per delimitar la 
zona d’afectació de l’obra. Durant 
aquesta actuació quedarà desha-
bilitada provisionalment una línia 
d’aparcament del carrer Argentona 
en el tram de façana de la plaça 
Sant Miquel. 

La plaça de Sant Miquel del 
Cros serà espai públic sense 
barreres arquitectòniques
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L’esplai l’Olla de grills celebra 
dissabte el seu 20è aniversari 

L’Olla de Grills fa 20 anys. Són dis-
set els monitors que, juntament amb 
una vuitantena de nens i nenes i les 
seves famílies, estan treballant per 
celebrar-ho de la manera més espe-
cial aquest dissabte.  

Les activitats del matí es faran 
conjuntament amb altres esplais 
i caus de la zona, seguides d’un 
dinar conjunt, concert d’animació 
infantil a càrrec de Roger Canals i 
berenar conjunt per acabar. A par-
tir de les 17.30 de la tarda tots els 

pares i infants de la ciutat estan 
convidats a jugar als Jocs Gegants i 
als Tallers Organitzats a la Plaça de 
l’Ajuntament. Seguidament, a partir 
de les 21.30 hi haurà concerts de la 
mà del grup mataroní La Coixinera i 
els punxa discos The Fool Monkeys.

Fa vint anys que un grup de joves 
va dedicar moltes hores i esforços a 
crear un nou grup d’esplai al centre 
de la ciutat. L’esplai l’Olla de Grills 
forma part del Centre Jove Sant 
Jordi i està adreçat a infants i joves 
d’entre 3 i 18 anys. Promou educar 
en el lleure a través de les diverses 
activitats amb esplai els dissabtes i 
casals i colònies a l’estiu. 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Programa activitats festives 
obertes als esplais, caus i 
ciutadans darrere l’Ajuntament

Comencen onze dies de Fira

La Fira ja és aquí. A partir d’avui i 
fi ns el dilluns 1 de juny els mataro-
nins podran gaudir d’una de les fi res 
d’atraccions més grans de Catalun-
ya. La zona de bars ofereix al públic 
una variada oferta gastronòmica i 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els Capgrossos 
s’estavellen a Gràcia amb 
la torre de 8

 
La torre de 8 folrada va propinar a 
Gràcia un cop dur a la línia de fl o-
tació dels Capgrossos. L’esperada 
estrena va durar poc després de 
l’aleta i va quedar segada a quints 
amb una mala llenya. Feia 14 anys 
que aquest castell no queia a uns 
mataronins que veien com se’ls tren-
cava la dinàmica de l’actuació, que 
havien obert amb 3 de 8 d’escàndol. 
Això, també, són els castells: pas-
sar de clavar un castell amb el qual 
has tingut problemes –va ser un 
dels millors 3 que se’ls recorda– a 
esbroncar-te amb aquella estructura 
que t’ha fet més feliç.

És cert que la torre de 8 no va pu-
jar calmada, però fi ns a l’entrada de 
la canalleta oferia bones garanties. 
L’estructura presenta canvis respecte 
de la de l’any passat i potser aquesta 
tendresa va repercutir en un pas no 
del tot net de la canalla, una mida 
excessivament tancada i un seguit 
de fuetades que, de dalt cap a baix, 
al punt de l’aleta ja espantaven. La 
torre no va tenir gaire més vida i la 
colla es va estavellar, fent-s’hi mal. 

Dissabte que ve a Terrassa
La Seu d’Ègara, una de les joies del 
romànic català serà el paratge que 
dissabte que ve, a Terrassa, veurà 
com reaccionen els Capgrossos. 

CASTELLS
CRÒNICA CUGAT COMAS

El castell cau després de 
carregar-se, fet que no passava 
des de feia 14 anys

culturacultura

la Fireta de Primavera compta amb 
la participació de varis expositors 
que ofereixen una amplia oferta 
d’artesania i altres articles de regal. 
El dilluns 1 de juny totes les atrac-
cions aniran a meitat de preu. 

www.totmataro.cat
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SÒNIA GALLÉN

ARXIU
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parlem de...

... El cartell de les Santes

L’anunci del cartell de les Santes és, 
sempre, un indicador de la proximitat 
d’aquestes festes. Dos mesos i escaig 
per arribar a desitjades dates. Obrint 
la caixa dels trons es dóna a conèixer 
una obra d’art que esdevindrà una 
icona i referent en tan assenyalat es-
deveniment.

Enguany el cartell ha estat realitzat 
per l’artista mataroní Albert Alís. Optar 
per una opció guanyadora és sinònim 
d’èxit i aquest és el cas. Alís és dels 
artistes que sempre juga sobre segur 
la qual cosa li reverteix en resultats 
més que òptims.

L’aposta per la fi gura del Drac de 
les Santes -inspirat en el drac alat que 
porta en Robafaves al seu casc-, ajuda 

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
HISTORIADOR DE L’ART I GESTOR CULTURAL

a aquest artista a endinsar-se en 
la rauxa “santera”. Els colors 
càlids, emprats per Alís, donen 
la textura de la llum i l’escalfor 
o calor d’aquestes festes.

La pinzellada solta, tan ge-
nuïna en el pinzell d’Albert 
Alís, acompanya el moviment 
d’aquesta fi gura endimoniada, trone-
ra i bellugadissa. Hi ha quelcom de 
Patum, Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat des del 2005, en la tria 
del Drac.

Acostumats a les crítiques per part 
d’uns i beneplàcit per part dels altres 
dels darrers cartells de les Santes, ens 
trobem davant una situació que segu-
rament generarà poques desavinences 

i sí moltes aliances. El cartell d’Albert 
Alís és seriós en la composició i en el 
concepte. Pensant en el més enllà 
-que és el marxandatge-, combina bé 
sobre fons blanc, negre i altres games 
cromàtiques. Res s’ha deixat a l’atzar, 
poca experimentació o improvisació hi 
ha i si molta sensibilitat cap al que són 
aquestes festes majors. No esdevé en 
un cartell clàssic però si molt “acadè-
mic” en les bones formes. 

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, plana y perfect. ajardinada. Impe-
cable torre unifamiliar a 4  vientos. en 1 pl. 160m2. 
Gran salón con porche, jardín y zona barbacoa. 
Amplia cocina offi ce indep. 3 dorm. dobles (1 
suitte). 2 baños, zona lavandería. Garaje  2 co-
ches. Jardín cuidado al detalle!!

199.000€

T

OCASIÓN POR CUALIDADES
REF. 12130 ARGENTONA. Vivienda unifami-
liar 1 paso del centro. Vivienda equip. domó-
tica. altísima calidad. Varias plantas. Garaje 
70m2  Salón  45m2, chimenea, Gran cocina 
off. patio 40m2. 3 dor.dob + estudio abuhard. 
y Vestidor. 2 baños +aseo. Terraza /solarium. 
Instal. recogida ropa/lavandería.

389.000€

T

330.000€
TORRE

REF. 12040 URB.LA CORNISA. Parc. 1000m2. 
Magnífi ca vivienda en 1 planta, distribución 
muy cómoda, de 260m2, 130m2 correspon-
den a garaje. Terreno en tres niveles. Bien 
orientada y con excelente panorámica sobre 
zona. Gestionamos la venta de su inmueble 
para que pueda hacer el cambio.

T

ÁTICO + TERRAZA
REF. 11898 JUNTO PLAZA GRANOLLERS. 
Atención!! Pieza realmente única de mer-
cado.Excepcional ático de 110 m2+ terra-
za a nivel del salón de 285m2 perfectam 
orientado. 4 dorm. Salón comedor+velador.
Gran cocina offi ce baños + aseo. Cuarto la-
vand. 2 plazas parking incluidas.

315.000€

VERDADERA OPORTUNIDAD
REF. 12133 ST VICENÇ MONTALT. Bonita casa 
unifamiliar 3 vientos reciente construcción. Bien 
orientada y soleada. Jardín alrededor vivienda 
160m2. 3 dorm. dobles. Salón com. 22 m2.Cocina 
exterior y luminosa. 2 baños + 1 aseo. Garaje 60 
m2, bodega. Zona agradable a un paso playa en 
parcela 250m2.Muy buena compra!

295.000€

T

118.000€
OCASIÓN ESPECIAL

REF. 10725 Z. CABANELLES/ESPERANÇA. 
Bonita casita en zona poca densidad, agrada-
ble y tranquila. Muy soleada. Para acabar de 
reformar. Distribución funcional, luz en toda 
la vivienda. Patio de 70m2 orientado mar. 3 
dormitorios. Salón comedor. Cocina, un baño. 
Varias terrazas y 2 cobertizos sala diáfana.

T

T
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EXCLUSIVES

MATARÓ - CIRERA. Planta baixa en carrer 
tranquil, 3 habitacions, cuina independent, 
saló amb sortida a pati, bany complet. Ben 
conservat

ARENYS MUNT. Casa adossada al centre, 
4 habitacions (2 dobles), saló amb sortida 
a pati, cuina independent, bany, lavabo, ga-
ratge. Per reformar al seu gust!

CANET MAR. Gran pis al centre amb vistes 
al poble i a mar, 4 habitacions (3 dobles), saló 
amb llar de foc, balcó tipus terrassa, cuina 
offi ce, 2 banys. Finca de 2 veïns.

ST. VICENÇ MONTALT. Casa a 3 vents amb 
piscina privada, 4 habitacions (suite amb 
jacuzzi), 2 banys, lavabo, saló 40m2, cuina 
independent, jardí 180m2 amb porsche, ga-
ratge. Llar de foc, calefacció, a.a. 

50.000€

129.000€ 138.000€

359.000€

C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a · Mataró
T 93 790 96 09

Núm. Col·legiat: A10078

La manera més efi cient de vendre el seu pis

T. 93 790 96 09· www.gorrizassociats.com · info@gorrizassociats.com

Punt de venda Barcelona: Travessera de les Corts, 122
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espectacle per a tota la família 
que farà cantar i ballar. Dirigit per 
la mà experta d’Antoni Blanch, 
l’espectacle d’aquestes dates tan 
importants en la programació teatral 
de la Sala s’estrena aquest dissabte 
23 amb un total de nou representa-
cions fi ns al diumenge 14 de juny.

Amb unes cançons ben conegu-
des pels espectadors, la direcció 
musical va a càrrec de Georgina 
Blanch amb música en directe i un 
cor d’una trentena d’actors. Carla 
Pérez s’ha encarregat, com ja va fer 
amb l’espectacle de “La Ventafocs” 
de les coreografi es. D’altra banda, 
l’escenografi a, que trasllada al pú-
blic a l’illa grega on passa l’acció, 
és obra de Josep Maria Codina. 

esbrinar quin dels tres homes és 
el seu pare. La mare, amb l’ajuda 
de les seves dues millors amigues, 
viurà un retorn al passat i als amors 
de joventut.

Espectacle de Fires
Aquest conegut argument d’embolics 
és el centre del nou espectacle de 
Fires que Sala Cabanyes proposa 
aquest any. 

Al ritme de les cançons del grup 
suec ABBA, ‘Mamma Mia’ és un 

Pocs dies abans de casar-se, una 
noia envia invitacions als tres ho-
mes de la vida de la seva mare que 
podrien ser el seu pare. Sense que 
la mare ho sàpiga, els tres homes 
es traslladen a l’illa on se celebra 
l’enllaç. La noia passarà les últimes 
hores abans de la boda intentant 

ESPECTACLES
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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La Sala s’omple d’ABBA amb 
l’estrena de ‘Mamma Mia’ 

L’espectacle de fi res torna a 
estar dirigit per Antoni 
Blanch fi ns al 14 de juny

79.000€

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!!

CB2237-CIRERA  Altre oportunitat, 

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

cuina, bany i terres, exterior amb sol, 

mitjana alçada!!

55.000€

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.

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. 

76.000€

CB10774  Z. CAMÍ MIG. Planta baixa 

reformada per entrar a viure, actual-

ment( 2 habit pati a sortida de menjador. 

preu immillorable. 

CB10283-MOLINS ¡¡OPORTUNI-

TAT!! Pis semi-reformat, mitjana 

alçada, exterior,vistes espectacu-

lars, 3 habitac., el millor de la zona. 

96.000€

CB11534 CENTRE PZA ESPANYA fin-

ca amb ascensor, pis exterior de mitjana 

alçada, saló amb sortida a balcó, 3 habit 

Ideal inversors per deixar a gust.  

111.000€

CB10955 HABANA ¡¡Ocasió a la Zona!! Pis 

exterior amb vistes a mar, 3 habs exteriors, 

menjador gran, finca amb ascensor. Pis 

ben conservat. 
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99.000€

Ref. 2109: Z. RDA. CERVANTES: Ático 

nuevo de reciente construcción en 

edifi cio con ascensor. 2 habitacio-

nes, 1 baño, suelos de gres, ventanas 

de aluminio, cocina independiente. 

Amplio salón comedor. Exterior, so-

leado y con vistas despejadas.

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

135.000€

Ref. 2114: ZONA VIA EUROPA: Piso 

en edifi cio con ascensor, con par-

king y trastero incluido. 2 habit, 

cocina o�  ce independiente, salón 

comedor con salida a balcón, cale-

facción, suelos de gres. Oportunidad 

de mercado por precio y zona

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

125.000€

Ref. 2115: ZONA CENTRO-HAVANA: 

A 5 min. Playa y Pza. Sta. Anna. 1er 

piso todo reformado. 2 habitaciones, 

salón comedor, cocina o�  ce indep.1 

baño completo, suelos de gres cata-

lán, puertas roble. Comunidad muy 

acogedora y tranquila,

T

148.000€

Ref. 2117: ZONA EIXAMPLE: Primer 

piso todo reformado y de gran-

des dimensiones. 4 hab., salón 

comedor con salida a balcón tipo 

terracita,cocina o�  ce indep. con ga-

lería,  2 baños, calefacción, Exterior 

y soleado y con patio a nivel.

T

98.000€

Ref. 2106: ZONA Pº CABANELLAS: 

Piso en edifi cio de reciente contruc-

ción con ascensor. 2 hab., cocina in-

tegrada en el salón comedor, 1 baño 

completo. Suelos gres, ventanas de 

aluminio, calefacción aire acond. Piso 

muy acogedor y soleado.

T

131.000€

Ref. 2116: ZONA EIXAMPLE: Planta 

baja de reciente construcción. 2 

hab., amplio salón comedor, cocina 

o�  ce indep., baño completo con 

bañera, puertas de haya, calefacción, 

suelos de gres. Posibilidad de par-

king y trastero en el mismo edifi cio.

T

156.000€

Ref. 2111: Z. EIXAMPLE: Piso en edi-

fi cio con ascensor, todo reformado 

y trastero incluido. 3 hab. (2 dobles), 

cocina o�  ce indep., 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

OPORTUNIDADES

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
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El festival de música de Santa Flo-
rentina, que s’ha celebrat durant 16 
anys al castell del mateix nom de 
Canet de Mar, es trasllada aquest 
estiu a la part alta del Parc de Can 
Muntanyà de Caldes d’Estrac. La de-
cisió es pren després que fa dos anys 
el castell canviés de propietaris i els 
nous objectessin que el certamen 
s’hi seguís celebrant. Com a conse-
qüència, el promotor i organitzador 
del festival, Carlos Hartmaan, signa-
va el dimarts 12 de maig un conveni 
de col·laboració amb l’alcalde de 
Caldes que ofi cialitzava el trasllat. Al 
nou espai s’hi instal·larà una carpa 
que cobrirà escenari i espectadors i 
que permetrà albergar prop de 500 
butaques. 

El Festival, que cedirà els seus 
benefi cis a la Fundació Clarós, co-
mençarà el dissabte 11 de juliol 
amb el recital líric de la soprano 
russa Katerina Tretyakova. Aquest 
concert se celebrarà a l’Església Pa-
rroquial, que també acollirà alguns 
dels concerts. 

El debut a la carpa del Parc Mun-
tanyà no serà fi ns al cap de setmana 
següent, 17 i 18 de juliol. En to-
tal, el festival oferirà una dotzena 
d’espectacles més durant els mesos 
de juliol i agost. 

CALDES D’ESTRAC
CULTURA REDACCIÓ - ACN

El festival de música 
de Santa Florentina es 
trasllada a Caldes d’Estrac

Els nous propietaris del 
castell on se celebrava fi ns 
ara no volien que hi continués

La XXIII Exposició de Bonsais porta la 
millor natura en miniatura a Caldes

L’Associació Amics del Bonsai de 
Caldes d’Estrac celebra el proper 
cap de setmana, 30 i 31 de maig, la 
XXIII Exposició de Bonsais. Un any 
més, es podrà gaudir d’una mostra 
d’arbres treballats pels membres 
de l’associació, una gran varietat 
d’arbres autòctons en un gran as-
sortit d’estils i formes.

Fruit del taller que s’imparteix du-
rant tot el curs des de l’any 1991, 
aquest espai de natura en miniatura 
es podrà visitar al local de Promo-
ció Econòmica i Cultural de Caldes 
d’Estrac, l’Equipament “La Fabri-
queta”, de 10 a 14h i de 17 a 20h. 
Però si no es pot visitar aquests dos 
dies, hi ha una altra oportunitat a la 
veïna Arenys de Mar el cap de setma-

MARESME
CULTURA REDACCIÓ

La mostra es podrà visitar, 
també, a Arenys de Mar els 
dies 6 i 7 de juny

na següent, 6 i 7 de juny. L’exposició 
de Bonsais es ve fent els darrers 
anys dins el programa d’Arenys de 
Flors. En aquesta ocasió, amb una 
nova activitat: dissabte 6 hi haurà 
una demostració de poda i trasplan-
tament per a realitzar un bosc.

L’exposició tindrà en la seva 
estada arenyenca un escenari im-
millorable al claustre del convent 
dels Caputxins, un espai ideal que 
transmet la sensació d’estar al bell 
mig de la natura. Allà, ja diumen-
ge 7, hi haurà un petit concert 
d’acordió a càrrec dels acordionis-
tes de l’escola de música d’Arenys 
de Mar. El lloc, juntament amb la 
música i els arbres, asseguren una 
diada esplèndida. Fins i tot pels més 
menuts, que podran participar en 
un concurs infantil de dibuix amb 
diversos premis. 
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En Jeffry és un gos juganer, esco-
rredís i a qui li agrada molt que el 
toquin, el mimin i l’acariciïn. Es 
passa l’entrevista jugant amb la Síl-
via Serra, presidenta de la Societat 
Protectora d’Animals de Mataró i 
la llepa, la mira i li reclama la seva 
atenció. En Jeffry és una de les prop 
de 150 raons per la que Serra de-
dica la seva vida a la protecció del 
que diuen que és el millor amic de 
l’home. Sílvia Serra es va enamorar 
dels animals ja des de ben petita: 
“Sempre he tingut sensibilitat per 
a cuidar-los i estimar-los”. Avui, 
fa 16 anys que és presidenta de 
la Societat Protectora d’Animals 
de Mataró (spAm), malgrat que la 
història va començar molt abans. 
“Vaig fer-me’n voluntària i venia a 
ajudar i a passejar gossos sempre 
que podia”, recorda Serra, que anys 
després va convertir-se en la presi-
denta de l’entitat, precisament per 
la seva implicació. 

La Societat Protectora d’Animals 
gestiona dos centres d’acollida a 
Mataró. “Nosaltres entenem que han 
d’existir i de vegades som la solució 
a moltes problemàtiques familiars, 
però no respectem que la gent es 

pensi que això és una deixalleria”, 
concreta Serra. I és que, segons ella, 
“la ciutadania hauria de pensar-se 
dues o més vegades quan vulguin 
tenir un gos com a animal de com-
panyia”. 

“Els animals són éssers vius i 
tenen unes necessitats”, remarca. 
Els gossos, igual que els gats i les 
fures, són animals de companyia 
que conviuen molt directament 
amb les persones i que han acabat 
tenint un vincle molt estret i una 
dependència molt alta”. És per això 
que cal que siguem conscients que 
abandonar-los no pot ser la situació. 
Per a Serra, de fet, “això hauria de 
ser un delicte”. 

Al refugi de Cal Pilé de Mataró 
hi viuen actualment 70 gossos, la 
majoria dels quals han estat aban-
donats. Un 30% d’aquests gossos 
són de difícil adopció i probable-
ment viuran molts anys en aquests 
centres. “Els centres d’acollida són 
un termòmetre de com està i com és 
la societat. Darrere de cada aban-
donament hi ha una problemàtica 
familiar, una manca de necessitats 
que no estan cobertes per la nostra 
ciutadania”. 
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Defi neix-te
Optimista, oberta i tossuda.

Un referent
Félix Rodríguez de la Fuente.

Un llibre
‘El petit príncep’ d’Antoine Sant-Exupéry.

Una pel·lícula
‘Siempre a tu lado, Hachiko’ de L.Hallström

Un viatge El Cap de Creus.

Un repte
No tornar a veure l’eutanàsia ni el sa-
crifi ci als centres d’acollida.

 Una necessitat
“Ha augmentat la consciència 
de l’adopció, però la gent 
segueix abandonant”
 
Una de les majors necessitats que té 
avui l’spAm és l’adopció. “Quan els 
gossos no són de raça, costa molt 
que algú els adopti perquè la societat, 
fi ns i tot en aquest camp, és classis-
ta”, assegura. Malgrat que el nombre 
d’abandonaments no ha disminuït, sí 
que, segons Serra, “ha augmentat la 
consciència de l’adopció”. En Jeffry, 
com tants altres gossos, busquen una 
família que els aculli, i tot i que poden 
tenir caràcters particulars, “són gossos 
que no estan malalts ni tenen proble-
mes”. Per tal que l’adopció penetri en la 
societat, com ja ho està en la població 
més jove, “cal que ens apropem a la 
ciutadania perquè coneguin la tasca 
que fem i les opcions que hi ha” i acon-
seguir així que “els centres segueixin 
una política proteccionista allunyada 
dels sacrifi cis i l’eutanàsia”.

  Sílvia Serra, 
  protegir animals

PRESIDENTA DE LA SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS

tot perfil 1676.indd   1 20/5/15   10:42
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70.000€

110.000€110.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámite

      CERDANYOLA ALTA.
PISO MUY SOLEADO CON TE-
RRAZA DE 30M2. Cocina offi -
ce fórmica, galería, 2 baños 
completos con bañera y du-
cha, 3 hab. más despacho, 
comunidad reducida.

REF. 4132

ESTA SEMANA

OCASIÓN
DEL MES70.000€70.000€

C.E. en trámite

REF. 3065 ZONA CTRA. DE MATA. 
OPORTUNIDAD. Piso reformado   y 
exterior con mucha luz, de 3 hab. 
(2 son dobles), un baño completo 
con ducha, exteriores de alumi-
nio, zona bien comunicada. 

REF. 2382 ZONA VIA EUROPA. Piso 
seminuevo con pk y trastero in-
cluido, mejor que nuevo, 1 hab. 
doble, salón 25m2,  1 baño comp.
cocina indep. de haya, zona co-
munitaria con piscina y juegos 
infantiles.

C.E. en trámite

132.900€

REF. 2383 EIXAMPLE. Piso total- 
mente reformado, excelente zo- 
na de Mataró,  4 hab. (2 dobl), 
baño con ducha, cocina de haya 
con galería anexa de 8m2, bal-
cón exterior, muy luminoso. 

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

128.000€

REF. 2375 PLA D’EN BOET. OPOR-
TUNIDAD Totalmente exterior y 
grandes dimensiones, 4 hab. 3 
dob, baño compl.y aseo, cocina 
offi ce y galería, balcón tipo terra-
za, a.a. bomba de calor.

128.000€
C.E. en trámite

OCASIÓN
DEL MES

75.000€

REF. 5105 CIRERA. OCASIÓN. Pi-so 
comunidad reducida y zona bien 
comunicada, 3 hab. (2 dobles), 
cocina formica blanca, baño com-
pleto con bañera,  suelos parquet, 
exteriores de aluminio

75.000€
C.E. en trámite

230.000€REF. 1329

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

OPORTUNIDAD

C.E. en trámite

C.E. en trámite

158.000€

REF. 1338 ZONA PARQUE CENTRAL. 
Piso más pk incluido, 100m2, 4 
hab. 3 dobles, 2 baños comple-
tos,  cocina y galería anexa, bal-
cón exterior con vistas al parque. 
Ascensor.

131.000€

C.E. en trámite

182.900€

REF. 1326 ZONA CENTRO. Excelen-
te piso totalmente reformado de 4 
hab., baño completo con ducha, 
cocina de diseño, galería, suelos 
de parquet, a.a con bomba de ca-
lor, comunidad reducida. 

C.E. en trámite

186.000€

REF. 1352 ZONA HABANA. A 2 MINUTOS DE LA PLAYA. PIso seminue-
vo con pk incluido, ascensor, 3 hab., baño completo con ducha, 
cocina de diseño blanca, suelos de parquet, calefacción central. 
oportunidad zona y precio

OCASIÓN
DEL MES116.000€

REF. 2386 ZONA PERAMÀS. Piso 
reformado alto, ascensor, a.a. 
bomba de calor, balcón exterior, 
vistas, cocina lacada blanca y 
galería, parquet, 2 hab., baño 
con ducha OPORTUNIDAD.

116.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámite

192.000€

REF. 6166 ZONA CAMI DE LA SERRA. 
Piso con pk y trastero incluido, 3 
hab. 1 tipo suite, 2 baños comple-
to,  cocina offi ce de roble y galería 
anexa, calefacción, ascensor. Ex-
celente zona de Mataró.

C.E. en trámite

194.000€

REF. 2377 VIA EUROPA. EXCELENTE 
DÚPLEX. Con terraza de 30m2 y 
estudio, 2 hab., cocina de roble, 
baño completo con bañera, cale-
facción. trastero. PK incluido. 
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Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

Lloguers

T1.09610 - Mataró. Sant Cugat.  Piso de 85 m² de 
superfi cie,  dispone de 4 habitaciones, Baño 
completo, salon con salida al balcon, cocina, 
galeria.... Oportunidad !!!!!              490€/mes

T1.09543 - Sant Andreu de Llavaneres. Piso de 
75 m² de superfi cie, dispone de 3 habitacio-
nes, un baño, cocina, balcon, tiene plaza de 
parking, trastero y dispone de zona comunita-
ria con piscina!!                                     600€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.02273 Mataró. Centro. Loft de 25m² de su-
perfi cie, con cocina americana, baño, aa/cc, 
paquing incluido en el precio !!!            400€/Mes

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

T1.10096 Mataró. L’Havana.  Piso amueblado 
de 45 m² de superfi cie, con 1 habitacion, baño, 
cocina americana, calefaccion, aire acondicio-
nado. Muy soleado!!!                           475€/Mes

1.02654 Mataró. Zona Juzgados. Apartamento 
de 40 m² cocina equipada, parking, ascensor y 
terraza ¡¡totalmente nuevo!!                     495€/Mes

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

T1.10105 Mataró. Cabrera de Mar. Costa 
Mar- Apartamento amueblado de 55 m² de 
superfi cie, con 2 habitaciones, 1 baño, cocina 
americana, calefaccion, galeria, cierres de alu-
minio, balcon y parquing incluido en el precio!!! 
Preciosas vistas al mar!!!                   550€/Mes

T1.10106 Mataró. Cerdanyola. Piso de 75m² de 
superfi cie, tiene 3 habitaciones, 1 baño, balcon, 
cierres de aluminio, cocina reformada muy lu-
minoso con vistas al mar !!                  550€/Mes 

T1.10051 Mataró. Els Molins. Piso grande de 
95m² amueblado con 3 habs. dobles, 1 baño, 
aa/cc., Galeria, balcon, cierres de aluminio. Muy 
bien conservado y luminoso!!!             670€/Mes

T1.10093 Mataró. Centro. Precioso piso de 120 
m² con 4 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, 
calefaccion, galeria, 2 balcones, suelos par-
quet, cierres de aluminio, ascensor y parquing 
incluido en el precio!!!!                      800€/Mes

T1.08131 Maresme. Sant Andreu de Llavane-
res. Junto al mar. Espectacular bajo de obra 
nueva de 78 m2 construidos más terraza 89,05 
m2, 3 habitaciones, 2 baños. Zona comunitària 
con piscina i acabados de primera calidad. A 2 
minutos de la playa i la estación. Impressionan-
tes vistas al mar i al puerto!!             950€/Mes

T1.09874 Sant Vicenç de Montalt. Gran piso 
de 120 m² con 4 hab., 2 Baños, cocina offi ce, 
salon con salida al balcon y terraza 20 m² - todo 
amueblado - 4 ascensores - parking - bonita 
zona comunitaria con zona ajardinada, piscina, 
parque infantil, pista tenis!!!!!!        975€/Mes

T2.00400 Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular torre a 4 vientos de 150 m², dispone de 
4 habitaciones, 3 Baños, cocina offi ce. Tiene  
1200 M² de terreno con jardin, piscina y plaza 
de parquing!!                                    1.800€/Mes

T1.10107 - Mataró. Centre. Piso de 115 m² semi 
amueblado, con 2 habitaciones, despacho, 1 baño, 
cocina offi ce, calefacción, aire acondicionado, cie-
rres de aluminio. Finca de solo 2 vecinos, soleado y 
muy luminoso!!!                                       675€/mes

T1.10107 - Mataró. Centre. Piso de 115 m² semi 
amueblado, con 2 habitaciones, despacho, 1 baño, 

T1.06294 - Mataró. Centre. Piso duplex se-
minuevo de 75 m² de superfi cie, consta de 3 
habitaciones, 2 baños, aa/cc, terraza de 15 
m² - está todo amueblado. Finca de un solo 
vecino!!!!                                           700€/mes

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

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

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

  

OPORTUNITAT
LLOGUER DE LA SETMANA

T1.01604 - Mataró. Centro. Piso de 80m² 
de superfi cie, consta de 3 habitaciones, 
con 1 baño, cocina offi ce con salida a ga-
leria y con una preciosa terraza de 12 m². 
Zona inmejorable!!!                     595€/Mes  
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T1.50669 - Mataró. Els Molins. Piso de 85m², amb 
3 habitacions (2 dobles), amb 1 bany, saló de 23m², 
cuina office amb sortida a terrassaa de 30m², gale-
ría, fusteria d’alumi! Ben ubicat!!                    117.260€

T1.50038 - Mataró. Pla d’en Boet. Pis de 85m² 
de superfície, disposa de 4 habitacions, 1 Bany 
complet amb cuina offi ce, galeria, tancaments 
d’alumini ¡És un pis molt lluminós per entrar a 
viure!!!                                                   118.000€

T1.50413 - Mataró-Peramàs. Primer pis de 
70m² de superfi cie, disposa de 2 habitacions, 
un bany complet, la cuina totalment equipada, 
galeria, amb calefacció i aire acondicionat, amb 
els tancaments d’alumini!!                       99.000€

Vendes

T1.09543 - Sant Andreu de Llavaneres. Piso de 
75 m² de superfi cie, dispone de 3 habitacio-
nes, un baño, cocina, balcon, tiene plaza de 
parking, trastero y dispone de zona comunita-
ria con piscina!!                                     600€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.10051 Mataró. Els Molins. Piso grande de 
95m² amueblado con 3 habs. dobles, 1 baño, 
aa/cc., Galeria, balcon, cierres de aluminio. Muy 
bien conservado y luminoso!!!             670€/Mes

T1.10093 Mataró. Centro. Precioso piso de 120 
m² con 4 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, 
calefaccion, galeria, 2 balcones, suelos par-
quet, cierres de aluminio, ascensor y parquing 
incluido en el precio!!!!                      800€/Mes

T1.08131 Maresme. Sant Andreu de Llavane-
res. Junto al mar. Espectacular bajo de obra 
nueva de 78 m2 construidos más terraza 89,05 
m2, 3 habitaciones, 2 baños. Zona comunitària 
con piscina i acabados de primera calidad. A 2 
minutos de la playa i la estación. Impressionan-
tes vistas al mar i al puerto!!             950€/Mes

T1.09874 Sant Vicenç de Montalt. Gran piso 
de 120 m² con 4 hab., 2 Baños, cocina offi ce, 
salon con salida al balcon y terraza 20 m² - todo 
amueblado - 4 ascensores - parking - bonita 
zona comunitaria con zona ajardinada, piscina, 
parque infantil, pista tenis!!!!!!        975€/Mes

T2.00400 Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular torre a 4 vientos de 150 m², dispone de 
4 habitaciones, 3 Baños, cocina offi ce. Tiene  
1200 M² de terreno con jardin, piscina y plaza 
de parquing!!                                    1.800€/Mes

T2.50102 - Mataró. Vista Alegre.Casa 360m², 
cuina off 30m², 2 hab. dobles amb suitte, amb 
jacuzzi, 2 aseos, gran estudi, celler, llar foc, alar-
ma, doble fi nestres de seguretat, garatge 4 cotxes, 
tssa, pati 30 m²!! Acabats alt nivell!!    357.000€

T1.50028 - Mataró. Centre. Pl.baixa 65m², 2 hab., 
(1 Suitte), 2 banys compl, cuina offi ce, carp. Ext. 
alumini, porta principal blindada, fi nestres clima-
lit, aa/cc, ascensor, pati 15m²¡¡Molt lluminos, pl. 
aparc. inclossa!!                                            149.500€

T1.50028 - Mataró. Centre. Pl.baixa 65m², 2 hab., 
(1 Suitte), 2 banys compl, cuina offi ce, carp. Ext. 

Pl.baixa 65m², 2 hab., 
(1 Suitte), 2 banys compl, cuina offi ce, carp. Ext. 

Pl.baixa 65m², 2 hab., T1.06294 - Mataró. Centre. Piso duplex se-
minuevo de 75 m² de superfi cie, consta de 3 
habitaciones, 2 baños, aa/cc, terraza de 15 
m² - está todo amueblado. Finca de un solo 
vecino!!!!                                           700€/mes

T1.50400 - Mataró. Via Europa. Dúplex a Mataró  
de 75 m2 de superfície, disposa de 2 habitacions,  
equipada, Cocina Offi ce, Horno, Aire Acondicionado, 
Calefacción, Puerta blindada, Exteriores d’alumini,, 
amb Terrassa i Ascensor.                                    187.300€

T2.50138 - Mataró. Centre. Casa de poble 
costat Plaça Cuba 210m², 6 habit.+ estudi, bany 
complet, lavabo, cuina, galeria, balcó terrassa de 
20 m², amb d amb dret a vol, jardí de 80 m² ¡¡Per 
reformar al seu gust !!!                            367.500€

T1.50284 - Mataró.Centre. Costat Pl. les Tereses. 
Pis de 85 m² de superfi cie, disposa de 2 habita-
cions, Bany complet, cuina offi ce, balco, aa/cc, 
terres de parket, els tancaments son d’alumini,  
¡¡Terrassa de 12 m²!!                                  159.000€

T1.50323 - Mataró.  Centre. Pis de 80m², amb 3 hab., 
Bany complet, galeria, balcons, aa/cc, terres de 
parket, tancaments alumini, ascensor ¡¡Totalment 
reformat!! Oportunitat!!!                               145.000€

T1.50323 - Mataró.  Centre. Pis de 80m², amb 3 hab., T1.50323 - Mataró.  Centre. Pis de 80m², amb 3 hab., T1.50323 - Mataró.  Centre.
Bany complet, galeria, balcons, aa/cc, terres de 

T150165 - Mataró. Semi Centre. Pis duplex 120 
m², 3 hab., Bany complet, aseo, cuina offi ce tota 
equipada, galeria, balco, salo-menjador de 30 m², 
aa/cc, tancaments d’ alumini, ascensor ¡¡Gran 
pati a nivell de mejador 50 m²!!                258.000€

T1.50387 - Mataró. Centre. Pis a prop de la pla-
tja de 75m² de superfi cie, de 3 habit., Bany com-
plet, cuina offi ce, balco, aa/cc, ascensor, traster 
¡¡Terrat privat de 15m²!!!!                    150.000€

T1.50387 - Mataró. Centre. Pis a prop de la pla-
tja de 75m² de superfi cie, de 3 habit., Bany com-

T1.50198 - Mataró. Centre. c/Argentona. Planta 
baixa de 100 m², 2 hab. + Sala polivalent de 25 m², 
cuina americana totalment equipada, bany com-
plert i aseo, aa/cc,terres de parket, tancaments d’ 
alumini, terrassa de 10 m²!!!                     205.000€
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Pèrits Judicials

R.15585

Pis de 2 hab, abans 3, bona 
distribució, bany complet reformat, 
cuina independent, bona ocasió. 

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

58.000€

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.14896

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ Havana| 

Pis semi-nou, amb excel·lent orientació, 
de 3 habitacions, 1 bany + lavabo, cuina, 
aparcament al mateix edifi ci. A 300mts 
de la platja! 

189.000€

Pis de 95m2 en edifi ci amb ascensor, 3 
habitacions (abans 4), cuina equipada, 
bany complet. Gran saló amb sortida 
a balcó. 

107.500€

MATARÓ

Pis cantoner i orientat a mar, 3 habs, 1 
bany complet, cuina indep, ampli saló 
menjador ben conservat a 200mts de 
la platja i a 5 min. del centre.

HavanaMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.

111.000€

MATARÓ

210.000€

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

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ Eixample

203.000€ R.14568

OFERTA

CERTIF. 
ENERG.

MATARÓ | Cerdanyola E

En edifi ci seminou amb ascensor. Bonic 
i acollidor pis de 2 habit., cuina equipada 
i independent, lluminós saló amb balcó 
tipus terrassa, totalment exterior. 

MATARÓ

R.15556

Pis seminou de 91m2, saló de 30m2, 2 
habitacions + vestidor, 2 banys complets, 
cuina offi ce 15m2, a/a i calefacció 
per bomba, pàrquing opcional. Zona 
comunitària.

R.15540100.000€

CERTIF. 

ENERG. TMATARÓ | Rda. Bellavista

En edifi ci amb ascensor amb grans 
vistes i totalment exterior, 3 habs, cuina 
tancada amb galeria i balcó, gran saló 
amb balcó tipus terrassa, amb a/a.

OFERTA

R.15290

Alegre i lluminós pis cantoner de 2 habs, 
2 banys, gran cuina, ampli saló amb 
terrassa, totalment reformat i al dia, aire 
condicionat, calefacció. Mobles inclosos.

150.000€

TMATARÓ Via Europa| CERTIF. 
ENERG.

Pis de 2 habs, menjador amb balcó, 
a/a, calefacció, galeria, 100% 
exterior i vistes sobre Ciutat Jardí. 
En comunitat acurada i tranquil·la. 
Inspecció ITE passada.

R.14828

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ Ctra. Mata| T

49.900€

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.15284 125.000€

Casa de cos cantonera, amb local 
25m2 i garatge per a 2 cotxes i 
traster, amb balcó i cuina offi ce, pati, 
3 habitació, vestidor, estudi, terrassa. 
Totalment reformada. 

R.40506310.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ Havana| 

OFERTA

159.000€

| 

Pis de mitja alçada cantoner de 3 hab, 
2 banys, cuina tancada + galeria, ampli 
i lluminós saló amb gran balcó, molt 
ben conservat. Parking amb traster. 

338.460€Des de

ARENYS MAR

| 

OFERTA

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Centre
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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)

Pis de 95m2 en edifi ci amb ascensor, 3 
habitacions (abans 4), cuina equipada, 
bany complet. Gran saló amb sortida 
a balcó. 

R.15584107.500€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ | Z. Fr. Macià

R.15541

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Eixample

210.000€

E

CERTIF. 
ENERG. T

T

MATARÓ | | 

11483

Pis seminou de 91m2, saló de 30m2, 2 
habitacions + vestidor, 2 banys complets, 
cuina offi ce 15m2, a/a i calefacció 
per bomba, pàrquing opcional. Zona 
comunitària.

Z. Estació

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.

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! 

159.000€

| 

ARENYS MAR

R.15527150.000€

Pisos de 3 habitacions, 1er amb pati i àtic amb terrassa. 
Possibilitat de parking i traster. Sigui el primer en escollir. 

Des de

CERTIF. 

ENERG.MATARÓ | Zona Torner T

ÚLTIM
S

PIS
OS

MATARÓ CENTRE:
ES TRASPASSA 

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC 
EQUIPAT 

EN FUNCIONAMENT

26.500€
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