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Les mones es mantenen com a tradició inalterable al llarg dels anys

MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

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

per nomésper només

80€
Mirall de 80x80cmMirall de 80x80cm

Interruptor tàctil “blue touch” Interruptor tàctil “blue touch” 
s’encén i s’apaga només amb tocar s’encén i s’apaga només amb tocar 

el punt blau amb la punta del ditel punt blau amb la punta del dit

€€€

Mirall amb
il·luminació
Led i encesa
tàctil.
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Des del Tot Mataró i Maresme s'està literalment "a 
prop teu" a través de les xarxes socials i és per això 
que també és present a Twitter on supera els 7.500 
seguidors o a Instagram.

Posar un 'M'agrada' a facebook.com/totmataro és 
la manera més fàcil de seguir el dia a dia de la capi-
tal del Maresme des de la xarxa social més popular 
i amb el mitjà de comunicació líder.

El Tot Mataró: Redacció

 La pàgina de Facebook del Tot Mataró i Maresme 
està d'enhorabona i ha sumat les 8.000 persones que 
la segueixen. Aquesta xifra, que converteix el Tot en 
el mitjà líder també a la xarxa social més usada pels 
maresmencs i maresmenques, es va assolir fa pocs 
dies, coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, du-
rant la qual el Tot fa un cobertura especial dels actes.

Ja som més de 8.000 al Facebook

L’ENQUESTA

Quants diners et gastes 
amb la mona de Pasqua?

50% Menys de 30 euros.
41,7% De 30 a 60 euros.
8,3% Més de 60 euros. 

JOAN VINZO

LA PREGUNTA

Creus que una nova 
gossera ha de ser una 
prioritat política?

MERITXELL RUIZ

La sortida de la Volta Ciclista a Catalunya de Mataró va estar precedida 
de l'habitual foto de família de les autoritats.

APLAUDIT:  Ser el regidor encar-
regat de negociar el tema de la 
gossera li va valdre crítiques que 
ara, amb l'acord, muten a elogis.

CASTIGAT: La Consellera d'Educa-
ció faria bé de canviar de tarannà i 
escoltar el que demanen, de forma 
unànime, tots els grups.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot
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Preus vàlids a 21-3-2016, i a partir d’aquesta data poden variar. Condicions vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com amb la icona de campanya. 
Promoció vàlida per a noves ofertes presentades entre el 15-3-2016 i el 22-4-2016, tots dos inclosos, que s’escripturin fins al 31-5-2016, inclòs (o en una data posterior 
quan la demora sigui imputable a les circumstàncies de l’immoble). Descomptes no acumulables a cap altra oferta o promoció. El descompte ofert únicament serà 
d’aplicació al preu de compra (és a dir, exclosos els impostos i les despeses). Més informació, a www.servihabitat.com o en el 902 15 01 02.

Servihabitat.com · 902 15 01 02 · la teva oficina CaixaBank

CONSULTA TOTA L’OFERTA A SERVIHABITAT.COM

Només fins al 22 d’abril

PISOS A  

MATARÓ

SELECCIÓ D’HABITATGES

Ref. 73229164

Mataró

286 71

Pablo Picasso, 17 154.000 €

Ref. 60134423

Pis de 77 m2 amb 2 hab., 2 banys i 
balcó. Situat a la urbanització El Palau, 
a prop de la pl. de Rocafonda.

Mataró

Fes la teva 

oferta

149 38

Av. de Puig i 
Cadafalch, 170 141.000 €

Ref. 60134456

Pis de 70 m2 amb 3 hab., 1 bany, sala 
menjador, cuina i 2 terrasses. Ubicat a 
una zona cèntrica.

Mataró

Fes la teva 

oferta

255,61 58,58

199.000 €Pablo Picasso, 57 126.000 €

Ref. 60134434

Pis de 116 m2 amb 5 hab., 2 banys, sala 
menjador i cuina. Disposa, a més, de un 
ampli balcó i galeria amb safareix.

Mataró

Fes la teva 

oferta

201 41

Gatassa, 97 173.000 €

Ref. 60134442

Pis de 72 m2 amb 3 hab. i  1 bany. Situat 
al barri de Cerdanyola, amb tot tipus de 
serveis al seu voltant.

Mataró

Fes la teva 

oferta

193,52
49,94

71.000 €Vitòria, 23 60.000 €

Pis a estrenar de 50 m2 amb 1 hab. i 
1 bany. Amb tancaments d’alumini i 
doble vidre, fusteria interior de fusta 
envernissada, terres ceràmics en tot 
l’habitatge i calefacció. Consulta la resta 
d’immobles d’aquesta promoció.

Fes la teva 

oferta

Preus vàlids a 21-3-2016, i a partir d’aquesta data poden variar. Condicions vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com amb la icona de campanya. 
Promoció vàlida per a noves ofertes presentades entre el 15-3-2016 i el 22-4-2016, tots dos inclosos, que s’escripturin fins al 31-5-2016, inclòs (o en una data posterior 
quan la demora sigui imputable a les circumstàncies de l’immoble). Descomptes no acumulables a cap altra oferta o promoció. El descompte ofert únicament serà 
d’aplicació al preu de compra (és a dir, exclosos els impostos i les despeses). Més informació, a www.servihabitat.com o en el 902 15 01 02.
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LA NOVA CLAU
S’estrena el nou portalmataro.com, la web de serveis 
de referència a la ciutat
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Canvis al Plat de Mataró
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 Foto antiga Les portades

 Les tradicions de Setmana Santa 
van, sovint, més enllà de les pro-
cessons i les imatges religioses. La 
fotografi a d'aquesta setmana ens 
mostra un grup d'amics asseguts 
a Can Rimbles l'any 1983. 

La instantània, cedida per C. 
Torras,  és un record de les tro-
bades que feien setmanalment 
durant els set diumenges de 
Quaresma. "Tots junts anàvem a 
caminar pels voltants de Mataró 

Diumenges de Quaresma

durant aquelles set setmanes", 
explica Torras. 

Per Pasqua, Montserrat
Un cop acabades les excursions de 
diumenge durant la Quaresma, el 
grup feia la darrera trobada durant 
la Setmana Santa. "Els Dilluns de 
Pasqua pujàvem fi ns a Montserrat 
a peu", recorda, i després es feia un 
dinar de germanor a Canyamars, 
a Can Rimbles". Aquesta tradició 
es va mantenir durant molts anys. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: C. Torras
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Un moment de l'acte

Tots els grups fan pinya en educació

 AM 

Daniel Ferrer 

Els regidors de Mataró celebren 
que fi nalment el Departament hagi 
decidit no tancar cap grup de P3, 
però lamenta que la reducció de la 
ràtio només estigui prevista en cinc 
centres de la ciutat i no de manera 
"generalitzada". Des de l'Ajunta-
ment es vol que la reducció afecti 
a tots els centres "per garantir la 
qualitat educativa" i en especial 
als "entorns d’alta complexitat".

Segons l'Ajuntament de Mataró, 
la ciutat es troba entre les ciutats 
amb més alts índexs d’atur juvenil 
i fracàs escolar. "Com a represen-
tants de la ciutat hem d’afrontar els 
reptes que suposa donar solucions 
a aquesta complexitat social, no 
només circumscrita a determinats 
entorns sinó que ha afectat amplis 
sectors de la nostra ciutadania". | 

Redacció - ACN

 L'Ajuntament demana, en 
bloc, que la planifi cació escolar 
del pròxim curs s'adapti a les ne-
cessitats de la ciutat i reclamen al 
Departament d'Ensenyament que 
redueixi la ràtio d'alumnes a P3 a 
totes les escoles de la ciutat i no 
només a cinc centres, com plan-
teja el Govern. El regidor d'Ense-
nyament de Mataró, Miquel Àngel 
Vadell (PSC), i els portaveus muni-
cipals de CiU, ERC, Volem, C’s, PP, 
CUP i ICV-EUiA, han volgut donar 
visibilitat a la unitat del consistori 
en aquest afer i han comparegut 
plegats per fer aquesta reivindica-
ció. Paral·lelament, l'Ajuntament 
ha fet arribar una carta consen-
suada per tots els grups muni-
cipals a la Direcció dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament de 
Maresme-Vallès Oriental.

El consistori també reclama que s'obri una línia de pri-
mer a l'escola Joan Coromines abans de la preinscripció

Unanimitat per reduir la ràtio 
d’alumnes de P3 a Mataró

   L’empresa mataronina Trabal 
SA era de fabricació de maquinària 
tèxtil. Una forta crisi del sector va 
provocar el seu tancament a prin-
cipis dels anys 80 tot i tenir més 
de 200 treballadors. Després del 
tancament de l’empresa, Trabal SA 
va renunciar a la liquidació econò-
mica de la mateixa i la van cedir 
directament a l’Institut Miquel 
Biada. Un fons que pujava als 8,5 
milions de pessetes i que el 1993 
tota la plantilla de la ja extingida 
empresa Trabal SA, va lliurar al 
Miquel Biada. El reconeixement 
s’ha fet aquesta setmana passada 
al mateix institut on s’ha desco-
bert una placa commemorativa a 
l’entrada del laboratori de biotec-
nologia. L’objectiu de la cessió de 
tots aquells diners l'any 1993 era 
donar-li un destí públic i comu-
nitari en favor dels treballadors 
de la ciutat. Dels diners se’n va 
constituir un dipòsit bancari i es 
van destinar beques individuals. 
Aquestes beques van tenir conti-
nuïtat fi ns a l’any 2000.

No va ser fi ns al 2010 quan totes 
les parts implicades van decidir 
destinar el que quedava del fons 
pendent, uns 48.000 euros a reno-
var el laboratori de biotecnologia, 
un dels millors de formació pro-
fessional de tot Catalunya. | Red

Van cedir al Miquel Biada 
les seves indemnitzacions

Reconeixement als 
treballadors de 
Trabal SA

L'Ajuntament de Mataró aposta també per l'obertura d’una nova 
línia a 1r de primària a l’Escola Joan Coromines abans que s’iniciï 
el procés de preinscripció. Aquest grup, defensa el consistori, és 
"del tot indispensable per tal de reduir la pressió demogràfi ca a les 
aules de les escoles de la ciutat en aquest nivell educatiu".

Un nou primer

CiutatCiutat núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016

Tot 1 ciutat p3 + trabal.indd   1 22/3/16   11:23



Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

LA DIFERÈNCIA NO ESTÀ EN EL PREU
SINÓ EN LA QUALITAT

REFORMES INTEGRALS
PROJECTES DE DECORACIÓ

ENS ADAPTEM
AL TEU PRESSUPOST

Horari:
De dilluns a divendres de:
10:00 a 13:30h i de 16:30 a 20:00h.

Dissabtes de:
10:00 a 13:30h i de 17:00 a 20:00h.
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Ronda Dr. Ferran

Ronda Dr. T
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Carrer irlanda

Foto cedida por cocinas.com
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consulta les nostres propostes i dóna forma al 
model de reforma que estàs buscant, al millor preu

Regal cafetera Bugatti
valorada en
Articles d'import similar. En pressupostos acceptats amb import superior a 5.000€, en mobles de cuina. Foto cedida por cocinas.com

PROMOCIÓ MARÇ

760€

1P COCINAS.COM 1716.pdf   1   21/3/16   10:26



...el plaer de 
ser mimatDOSCUINERS

PLATS I POSTRES

T. 930 029 093 M. 609 385 123
Muralla Sant Llorenç 18. Mataró

www.doscuiners.com
Horari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

Anna Aluart 

La gossera, durant dos anys a Cal Pilé
Abans de final d'any tancarà l'actual equipament del Carrer Galícia i s'arranjarà el 
refugi per acollir els animals fins que no se'n faci un de nou

Societat: Cugat Comas 

   Confl icte resolt. El refugi d'ani-
mals de Cal Pilé s'adaptarà en els 
pròxims mesos per acollir el servei 
que l'Spam oferia a la gossera del 
Carrer Galícia, que es tancarà en no 

poder-se adaptar a la normativa. 
L'Ajuntament i la Protectora estan 
d'acord en una solució que suposa 
la pròrroga per dos anys del servei, 
un termini que les dues parts tam-
bé es marquen per desenvolupar el 
projecte d'un equipament de nova 

planta que s'hauria d'ubicar en 
terrenys propers a la gossera que 
ara es tanca. L'operació comporta 
una inversió per part de l'Ajun-
tament de 80.000 euros i sacia la 
reivindicació que va aconseguir 
ampli suport social en contra que 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat.indd   2 22/3/16   20:04



J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

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

has vist aquest anunci

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

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE

 
Ajuntament i Spam signaran la renovació de la concessió pel 
servei que finalitzava aquesta setmana per dos anys més, termini 
durant el qual al refugi de Cal Pilé s'hi centrarà tot el treball amb 
els animals. Les instal·lacions del Carrer de Galícia s'aniran bui-
dant de forma progressiva i al novembre el servei hauria d'estar 
instal·lat per complet al centre arranjat. Cal Pilé té gàbies amb 
una capacitat per a 72 animals, fet que permetrà –en condicions 
normals- compaginar-hi el servei proteccionista que s'hi feia 
fins ara amb la recollida d'animals que es feia fins ara a l'antiga 
instal·lació. L'Ajuntament ha posat com a condició, però, que 
els animals mataronins tinguin prioritat en l'atenció en cas de 
sobreocupació de l'espai, ja que a Cal Pilé s'hi treballava fins ara 
amb gossos de tota la comarca.

Els plans del govern impliquen tenir, a dos anys vista, el projecte 
de la nova gossera enllestit per començar-lo a executar. Aquesta 
instal·lació s'ubicarà al Carrer Galícia, en uns terrenys propers a 
la Deixalleria i requeriran una tramitació urbanística amb un pla 
especial específic.

Una gossera nova

Anna Aluart 

el servei d'acollida de gats i gossos 
marxés de Mataró.

La caixa dels trons que es va 
obrir amb la maniobra del govern 
municipal de tancar la gossera 

del Carrer Galícia, que gestiona 
l'Spam i traslladar els animals i el 
servei al CAAD d'Argentona que 
gestiona el Consell Comarcal ha 
acabat, després de moltes reunions 
i dues manifestacions, amb un gir 
que permet mantenir el servei a la 
ciutat. Ajuntament i Spam estan 
a punt de tancar l'acord pel qual 
es prorroga el contracte de servei 
amb la Protectora i Mataró cen-
trarà al refugi de Cal Pilé. Aquesta 
instal·lació municipal té capacitat 
per acollir tots els animals que es 
trobaven fi ns ara a l'equipament 
de la zona alta de la ciutat, i podrà 
mantenir l'activitat proteccionista 
que hi oferia l'entitat. S'hi hauran 
de fer, això sí, obres d'arranjament 
amb la posada al dia en qüestió 
de recollida d'aigües i una nova 
gatera. El tota de la inversió serà 
de 88.000 euros mentre la inversió 
per posar al dia el Carrer Galícia 
s'enfi lava fi ns als 300.000.

L'Ajuntament 
destinarà 80.000 obres i 
l'Spam 8.000 més a 
condicionar el refugi

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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Alerten de la gran presència de senglars
Veïns d'Argentona ho denuncien a l'Ajuntament, que no té competència i ja ho ha 
posat en coneixement de la Generalitat

Societat: Mireia Biel

   Hi ha èpoques de tot, però els 
porcs senglars s’apropen més i 
més sovint a les zones urbanes. 
Veïns d’Argentona conviuen amb 

la presència d’aquests animals, 
que protagonitzen alguns acci-
dents de trànsit, ensurts entre la 
població i destrosses a les collites 
dels pagesos. Quina problemàtica 
hi ha? Per què creix la població de 

senglars? Quines eines tenim per 
enfrontar-nos-hi?

L’Eloi Villalta explica com va to-
par amb un porc senglar al capda-
munt de la carretera del barri de 
Madà a fi nals del 2015. “Ja circules 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1716.indd   2 22/3/16   16:22



Segons dades del 2013, la població de porcs senglars ha crescut 
“de forma excepcionalment elevada”. Des d’aleshores, zones com 
el Maresme, però també la Garrotxa o fins i tot Collserola han 
hagut de conviure amb aquests animals. 

L’abandonament del camp i de l’activitat agrària han estat ele-
ments clau per explicar el fenomen, així com la urbanització 
del territori, que ha posat els porcs senglars en contacte amb 
els éssers humans. Tot això ha fet que els sigui més fàcil trobar 
aliment i, per tant, augmentin les cries.

Fenomen en augment
amb més atenció de la normal 
perquè saps que hi ha senglars 
pels voltants”, explica Villalta, que 
recorda com “de sobte, un grup de 
quatre o cinc senglars va traves-
sar la carretera” i va xocar contra 
el seu vehicle.  Aquesta és una si-
tuació “molt preocupant” per a 
Villalta, que confi a que l’adminis-
tració pública actuarà “per evitar 
accidents més greus”. Altres veïns 
també alerten que no només és en 
aquesta zona on els porcs senglars 
s’apropen cada cop més als nuclis 
urbans, sinó que n’hi ha d’altres 
com El Cros. Aquests animals es 
mouen en grups, segons els veïns, 
d’entre 4 i 10 i es passegen a prop 
de les cases, travesses les carreteres 
i destrossen collites de pagesos. 

Des de la regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Argen-
tona asseguren que “tenen coneixe-
ment d’aquests casos” i reconeixen 
que “algunes vies com la de Madà 
o la carretera de Vilassar van regis-
trar més accidents de l’habitual per 
culpa de senglars a fi nals d’any”. 
El consistori no té competències 
i  ha comunicat els incidents a la 
Generalitat, que “si ho considera 
pertinent, podria autoritzar ba-
tudes extraordinàries” ara que la 
temporada de caça ja ha acabat. 
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La mona d'en Santi

La presentació de les jornades a la seu del gremi

 Nougat 

AM 

de Mataró.
En la presentació de les Jornades 

hi va assistir la regidora de 
Promoció Econòmica i Innovació, 
Dolors Guillen, el president del 
Gremi d’Hostaleria, Josep Civit, i el 
president del Consorci de Turisme, 
Joaquim Arnó. Durant l’acte, que 
es va celebrar a l’aula de cuina de 
l’Escola de Restauració i Cambreria 
de Mataró del Gremi d’Hostaleria 
i Turisme, el xef Enric Coderch i 
també professor del curs de cuina, 
va elaborar la recepta del Plat de 
Mataró conjuntament amb alum-
nes de l’escola. | Marta Gómez

   La setmana passada es va do-
nar el tret de sortida a les XIX 
Jornades Gastronòmiques del Plat 
de Mataró. Per aquesta edició, del 
17 de març al 30 d’abril, hi partici-
pen 13 restaurants, 9 dels quals de 
Mataró i la resta del conjunt de la 
comarca del Maresme. Aquestes 
jornades, emmarcades dins de 
les Jornades Gastronòmiques 
dels Pèsols del Maresme s’or-
ganitzen conjuntament amb el 
Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme, el Consorci 
de Promoció Turística Costa de 
Barcelona Maresme i l’Ajuntament 

El Plat de Mataró torna a degustar-se per les Jornades 
Gastronòmiques dels Pèsols del Maresme

Sèpia amb pèsols i patates 
sobre les taules maresmenques

   Una proposta del tot engresca-
dora i plena de valors i compromís 
social. La Pastisseria Nougat tor-
na a col·laborar aquesta Pasqua 
amb la Fundació El Maresme i 
ha elaborat “La Mona d’en Santi”. 
Es tracta d’una fi gura de xocola-
ta que reprodueix directament la 
imatge d’aquest personatge icònic. 
De fet, la proposta ja és el tercer 
any que es tira endavant tot i que 
en aquesta ocasió s’ha optat per 
oferir-la en tres tipus de xocolata: 
negra, blanca i amb llet.

Donar-li visibilitat
La voluntat de la pastisseria és 
“contribuir a donar visibilitat a la 
fi gura d’en Santi i als valors que 
representa pel que fa a la integra-
ció de les persones amb discapa-
citat intel·lectual”, segons explica 
la mateixa pastisseria en un co-
municat de premsa. La mona es 
pot adquirir a la botiga Nougat del 
Carrer de Sant Josep per 20 euros. 
De tots els benefi cis la Fundació se 
n'emporta un 5 per cent de forma 
directa. | Marta Gómez

Nougat col·labora amb la 
Fundació El Maresme

La Mona d’en Santi: la 
proposta dolça i amb 
compromís social

Durant els darrers 20 anys de vida del Gremi d’Hostaleria i Turisme, 
l’entitat ha aconseguit posicionar-se com un gremi bàsicament 
gastronòmic i fomentant productes de proximitat. Així han acon-
seguit difondre àmpliament la cultura culinària mediterrània i la 
gastronomia típica de la comarca. En l’actualitat el gremi forma part 
de la Taula de Gastronomia de la Diputació de Barcelona per tal 
d’impulsar el Turisme gastronòmic durant l’any en què Catalunya 
ha estat declarada com a “Regió europea de la Gastronomia 2016”.

El gremi
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Descoberta de la Policia

La presentació del pla per a la indústria

Arxiuu 

Mireia Biel 

PIMEC Maresme, explica que “els 
preus fi xats varien en funció del 
seu consum”, de manera que les ta-
rifes oscil·laran entre els 350 euros 
per a les empreses que consumei-
xen entre 15 i 50 KW i els 800 euros 
per a aquelles que tinguin un con-
sum més alt de 250 Kw. Realitzar 
inversions per millorar l’efi ciència 
energètica de les empreses “pot 
resultat molt benefi ciós econò-
micament”, segons la regidora de 
Sostenibilitat, Núria Calpe, que 
confi a que les indústries podran 
estalviar entre 1.500 i 10.000 euros 
anuals en el rebut de la llum. Les 
empreses gaudiran, també, d’un 
seguiment posterior per avaluar 
els resultats de les mesures preses.

El nou acord forma part del Pla 
d’estalvi i efi ciència energètica i 
que ha permès a l’Ajuntament es-
talviar 94.000 euros el 2015. Segons 
Calpe, “s’està treballant per actuar 
en altres activitats econòmiques” 
i per això, la regidora confi a que 
“l’hostaleria o el comerç” se suma-
ran ben aviat a reduir el consum 
energètic. | Mireia Biel

    Les empreses que ho vulguin 
podran assessorar-se i incorpo-
rar-se al pla que l’Ajuntament, 
el Tecnocampus i PIMEC tiren 
endavant per fomentar l’efi cièn-
cia energètica entre indústries. 
L’acord, que es va signar ahir 21 
de març, proporciona als negocis 
la possibilitat de dur a terme un 
estudi energètic i un posterior se-
guiment a preus més baixos que 
al mercat.

Prop de 930 indústries situades 
als set polígons de Mataró podran 
millorar la seva efi ciència ener-
gètica gràcies a la campanya que 
llancen Ajuntament, Tecnocampus 
i PIMEC que vol aconseguir que 
les petites i mitjanes empreses pu-
guin reduir el seu consum i acon-
seguir així un estalvi tant energètic 
com econòmic.  El conveni signat 
preveu un assessorament gratuït 
a les empreses i ofereix preus re-
duïts a les empreses que vulguin 
acollir-se al pla.

Reduir al màxim el consum
Ambrós Martínez, president de 

Campanya impulsada des de l’Ajuntament, TCM i PIMEC 
amb la que podrien beneficiar-se més de 900 empreses

Pla per millorar l'eficiència 
energètica de la indústria

   La Policia Local de Mataró in-
cauta 3,5 quilograms de cocaïna 
valorada en uns 210.000 euros. La 
troballa, que va tenir lloc al carrer 
Pitàgores la matinada del diumen-
ge passat, va ser localitzada dins 
d’un vehicle Opel Astra de color 
negre. El mateix vehicle s’havia 
desfrenat i havia topat amb un 
altre cotxe. Aquest mateix fet va 
alertar als agents que, en com-
provar que la porta del passatger 
estava oberta i l’interior del vehicle 
parcialment regirat. Aleshores van 
fer un escorcoll preventiu i van lo-
calitzar al maleter del cotxe dues 
caixes de plàstic amb diferents 
elements amb una “substància 
blanquinosa”. Segons ha infor-
mat l’Ajuntament a través del seu 
portal web es van trobar “unes 40 
peces (“pedres”) de substància 
blanquinosa embolicada amb fi lm 
transparent; i  un paquet envasat 
al buit i precintat amb una cinta 
de color marró, que, en obrir-lo es 
va comprovar que contenia també 
una pols blanca”.

A més a més de la cocaïna es van 
trobar 210 grams d’haixix i una al-
tra bossa amb un quilo d’una altra 
substància que, “possiblement era 
utilitzada per tallar la cocaïna”. De 
moment només hi ha un home de 
27 anys detingut. | M. Gómez

La Policia Local va sospitar 
d'un cotxe desfrenat

3,5 quilograms de 
cocaïna trobats en un 
cotxe

70

70 equips de totes les 
edats van prendre part 
d'una competició amis-
tosa i solidària
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge

27 març

19:30h // Cafè de Mar 
(c. Santa Rita, 1. Mataró). 
// Entrada solidària:  5€.

JAVI JAREÑO,
CANTAUTOR COMPROMÈS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

A la vora del jazz
Dimecres 30 març / 20h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / 
Presentació del cicle i inauguració 
de l’exposició de fotografi es. Pica 
pica i música al fi nal de l'acte.

Banda i Big band EMMM & 
Banda de Sangüesa
Dijous 31 març / 18:30h / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró)
L’escola de música de Sangüesa 
(Navarra), interpreta el seu reper-
tori basat en la música tradicional 
del nord de la península, acompa-
nyada dels alumnes de la banda i 
la big band de l'EMMM.

Yumi Gipsy Band
Divendres 1 abril / 23h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 13€.
Concert de gènere Gipsy Salsa 
Train, ritme de salsa i rumba, a 
mans de Yumitus Hernández i la 
banda que l'acompanya.

TEATRE I DANSA //

Teatre: 'Ser-ho o no'
Divendres 1 i dissabte 2 abril / 
21h / Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) / Platea: 24€. 
Amfi teatre: 19€.
Una comèdia de Jean-Claude 
Grumberg, dirigida i interpretada 
per Josep Maria Flotats, acompa-
nyat en escena d'Arnau Puig.

Teatre: 'Ball d’agost'
Dies 2 i 3 abril / Dissabte 
21:30h i diumenge 18:30h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Amfi teatre: 12€. Platea: 13€. 
També dies: 9, 10, 16 i 17 abril.
Una obra de Brian Friel, direcció 
de Joan Peran i Jordi Gironès. 
Ambientada a Irlanda, estiu 1936.

INFANTIL //

Buc de Llibres (c. Muralla del 
Tigre, 31. Mataró).
Dijous 24 març / 17:30h:
Buc de contes: narració "La nena 
dels pardals", de Sara Pennypaker.
Dijous 31 març / 17:30h:
Buc de Contes especial: narració 
de contes amb Carles Alcoy.

Guia cultural

La veu de Javi 
Jareño és la d'un 

cantautor com els que 
es creu que ja no en 
queden. Natural de Santa 
Coloma de Gramanet, ell 
i la guitarra segueixen 
component i disparant 
lletres, en la línia clàssica 
dels grans mestres de la can-
çó. Actuarà al Cafè de Mar en 
un concert solidari a benefi ci 
de la Coordinadora en Defensa 
de la Sanitat Pública del 
Maresme. 
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Festa de Pasqua: "La mona 
màgica"
Dissabte 26 març / 18h / C. de 
Munt (Sant Andreu de Llavaneres)
Amb l'actuació del mag Adanxou 
i sorteig de mones de xocolata.

Descobertes naturalistes al 
jardí: 'Els invertebrats'
Diumenge 27 març / 12h / Can 
Boet. Centre de patrimoni arque-
ològic i natural (C. de Francesc 
Layret, 75 Mataró). Inscripció 
prèvia al tel: 93 741 29 30.
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dimarts 29 març / 18h:
L'Hora del conte: "L’amic del petit 
tiranosaure" de Florence Seyvos i 
Anais Vaudeglade.

Divendres 1 abril / 18h: 
El Club dels superagents lectors 
(tertúlia de 9 a 12 anys): 'Boy: re-
latos de la infancia', de Roald Dahl.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Dimecres 30 març / 17:30h:
Art Time: "Springtime". Una ma-
nera engrescadora de descobrir 
l’art i aprendre anglès.
Dijous 31 març / 17:30h: 
Dijous a la Biblio: l'hora del conte 
amb "La Brunilda astronauta", de 
Valerie Thomas.

'Poetes a pèl'
Dimecres 30 març / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) 
L'hora del conte especial amb mo-
tiu del Dia de la Poesia. A càrrec 
de Montse Dulcet.

XERRADES I LLIBRES /

'Monoceros, l’unicorn del cel'
Dissabte 26 març / De 19:30 a 21h 
/ Observatori Cosmos (c. Bonaire, 
25, àtic. Mataró)
Xerrada i observació astronòmica, 
a càrrec d'Esteve Cortés.

'Alimentació vegana'
Dijous 31 març / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró).
Xerrada a càrrec d'Helena Escoda.

'El Desviament, ara fa 100 
anys'
Dijous 31 març / 19:30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró).
Conferència de l'arquitecte Agàpit 
Borràs, sobre l'obra del 'Desvío' de 
la Riera de Cirera l'any 1916.

CINEMA INDUSTRIAL /

'La Indústria del Maresme'
Dijous 31 març / 18:30h / Can Marfà 
(Passatge de Can Marfà, 1. Mataró) 
Cicle de cinema industrial. Projecció 
de tres pel·lícules fi lmades entre els 
anys 1910 i 1935, amb els comenta-
ris d'Encarnació Soler, especialista 
en cinema històric. 

DIA DEL TEATRE /

'En Gabriel o les confessi-
ons d'un professor de teatre'
Dimecres 30 març / 19h i 21h /

Teatre Monumental (La Riera, 169. 

Mataró). Gratuït amb invitació.

Oriol Colomer escriu i interpreta 

aquest homenatge.

núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016Guia cultural patrocinada per 
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TRADICIONS /

'Serra la Vella'
Diumenge 27 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)   
Tradicional tallada de la 7a pota de la 
Vella Quaresma, on grans i petits en-
tonaran per última vegada enguany la 
cançó: "Serra la vella, un plat d'escude-
lla, serra la velló, un plat d'escudelló".

DIA DEL TEATRE /

Visita a les entranyes del 
Teatre Monumental 
Dimarts 29 març / 19h i 20:30h 
/ Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró). Inscripció prèvia.
Un recorregut guiat pels més de 25 

anys història del teatre mataroní. 

'Créixer Entre Pantalles. Com 
abordar la criança a l’era de 
les TIC'
Dissabte 2 abril / De 10:45 a 
13:30h / Escola Pia Santa Anna 
Edifi ci Mar (c. Sant Agustí, 59. 
Mataró) / Gratuït, inscripció prèvia 
a: http://pantalles.eventbrite.es
Com educar els nostres fi lls en un 
món digital. Xerrada a càrrec de 
la Dra. Amalia Arce, pediatra de 
l'Hospital de Nens de Barcelona. 

FESTES I FIRES //

Setmana Santa a Mataró
· Dijous Sant (24 de març): 19:15h, 
des de la Riera: Recollida de bande-
ra (la Riera, c. Nou i Pl. Santa Maria) 
i desfi lada dels Armats (des de Pl. 
Santa Maria fi ns la Pl. de l'Ajunta-
ment). 20:15h, Pl. de l'Ajuntament: 
Homenatge a la ciutat dels Armats 
de Mataró. 20h des de la Parròquia 
de Maria Auxiliadora: Processó de 
Dijous Sant. 20:30h De Sant Pau a 
Santa Maria: Coronació d'Espines. 
21:30h des de la Pl. Santa Maria: 
Processó nit de silenci. 
• Divendres Sant (25 març): 8h 
des de la Basílica de Santa Maria 
fi ns al Cementiri dels Caputxins: 
Viacrucis Interparroquial. 17:30h 
De Sant Pau a Santa Maria: 
Coronació d'Espines. 18h des del 
c. Prat de la Riba fi ns a la Pl. 
Santa Maria: Recollida del Sant 
Crist. 18h des del Convent de les 
Caputxines, Sortida en Processó 
fi ns a la Pl. Santa Maria. 19:30h des 
de Pl. Santa Maria fi ns a Pl. Santa 

Anna: Processó General de Mataró. 
Patrimoni Cultural de la Ciutat.
• Dissabte Sant (26 de març): 
19h des de la Parròquia Mare de 
Déu de l’Esperança fi ns la Casa 
Germandat: Processó del Silenci.
• Diumenge de Resurrecció (27 
de març): 12:30h, Parròquia de 
Sant Simó i Sant Pau: Missa de 
Resurrecció.

Setmana Santa Arenys de Mar
Divendres Sant (25 de març): 
8h, "La Renglereta" Via Crucis 
des de l'Església de Santa Maria 
d'Arenys de Mar. 21h, Processó del 
Divendres Sant, nou tram cobert 
de La Riera d'Arenys de Mar. 

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Diumenge 27 març / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta guiada per la ciutat.

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Diumenge 27 març / 12h / Ca l’Are-
nas. Centre d'Art (c. d’Argentona, 
64, Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

'My Stuff': el que realment 
necessitem
Dijous 31 març / 19h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15 - Parc 
Central, Mataró) / Inscripció prè-
via: 93.758.24.40.

Projecció d’un documental comèdia 
que convida a refl exionar sobre el 
valor de les possessions materials.

'Foscor: oportunitat o reclusió 
per als ratpenats?'
Dijous 31 març / De 19:30 a 21h / 
Sala d'actes Can Palauet (c. d'en 
Palau, 32. Mataró).   
Conferència a càrrec de Carles Flaquer, 

del Museu de Ciències Naturals de 

Granollers. Dins el seminari "Llum, 

foscor i éssers vius".

Presentació literària: 'Foc verd'
Divendres 1 abril / 19:30h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Jordi de 
Manuel, a càrrec de Raquel Gámez 
Serrano.

'Doble trànsit a Júpiter'
Divendres 1 abril / De 21:30 a 23h 
/ Observatori Cosmos (c. Bonaire, 
25, àtic. Mataró)
Observació pública de Júpiter i 
les seves dues llunes, Io i Europa.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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EXPOSICIÓ //

'Auto...' d'Antoni Luis
Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).  / Fins al 
24 d'abril.
Exposició retrospectiva d'Antoni 
Luis i Planas, amb motiu del seu 
70è aniversari: Bodegons, paisatges 
rural i urbà, marines, retrat, etc.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 10 d'abril:
• 'Sóc Anxaneta!': 50 anys de l'Es-
cola Anxaneta.  
Fins a l'1 de maig:
• 'Mostra d'exposicions a l'Ateneu 
en el fons d’art de la Fundació Iluro': 
recull d'obres entre 1999-2013.

'Cels i terres'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. de Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 9 d'abril.
Obra recent de Carme Fageda, ar-
tista mataronina.

'Las mujeres alimentan el mundo'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 31 de març (de 18 a 21h).
Exposició de l'ONG Entrepobles.

'300 anys de Correos a Mataró 
(1716-2016)'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró). Fins al 
31 de març.

'Vestir l'automòbil. Els tèxtils 
que es mouen amb tu'
Can Marfà (Mataró).
La importància del tèxtil en la in-
dústria de l’automoció.

'La lluita per l’oportunitat de 
viure'
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). Fins al 8 
d'abril.
De l'Institut Català de les Dones.

'El temps dels almogàvers. La 
crònica de Ramon Muntaner'
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró) / Fins al 3 
d'abril.

'Breu ressò'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Fins al 7 d'abril.
Exposició de l'artista Ana García.

'Constel·lacions familiars'
Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 8 de maig. 
Treballs de: Sergi Botella, Lúa 
Coderch, Matías Costa, Paco 
Chanivet, Lola Lasurt, Ita Puig, Ryan 
Rivadeneyra i Katerina Sedá.

'El temps fet de pedra’
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 27 de març.
Exposició de Juana Molina.

47è Concurs Continuat de 
Fotografi a
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 20 d'abril.

'Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Fins al 23 d'octubre. 
Retrospectiva art català anys 80.

'Mataró, capital del gènere de 
punt'
Can Marfà (Mataró) l Exposició 
permanent. Visita guiada: dissabte 
26 març a les 18:30h.

El sexe a l'època romana
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17) / Fins al 22 de maig.
Museu d’Arqueologia de Catalunya.

'Evolucions tèrmiques de la 
terra'
Museu Arxiu Can Caralt (Ctra. 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) / Fins al 28 de març.
Ceràmica de Joan Serra. 

‘Recicla'm-1: Cosmos’
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) / Fins al 27 de març.
Escultures de Jesús González.

'Inquietud íntima'
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) / Fins al 10 d'abril. 
Obra pictòrica d'Octavi Comerón.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró 
(c. Argentona, 64. Mataró). 
Fins al 29 maig. 
• Art a Mataró 1984-2016. Anys 
d'actituds i possibilitats: Tram 
1996-2006.
• ‘Anys de contemporaneïtat post-
moderna, líquida i glocal’ - 1r pis. 
• ‘La col·lecció imaginada II' - Sala 
1 i galeria.   
• ‘Amb fi txa d’inventari’ - Sala 2.
• ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura 
a Mataró. Arxiu’. l Menjador.

Original, Espai d'Artesans
(Pl. A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar). 
Fins el 2 d'abril: 
• "Del Foc a les Cendres, de les 
Cendres a la Vida", de Laia Terol 
Julian.
• "Mandalas para el Alma" de 
Montse López Izquierdo.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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Parlem de...

... Mostra d'exposicions a 
l'Ateneu en el Fons d'Art 
de la Fundació lluro 

L’Ateneu de la Fundació Iluro pre-
senta, del 10 de març fins a l’1 de 
maig de 2016, la Mostra d’exposi-
cions a l’Ateneu en el Fons d’Art de 
la Fundació Iluro. Recordem que 
part del fons artístic de la Fundació 
Iluro es va presentar durant el 2014 
i el 2015 amb les exposicions El 
Paisatge en el Fons d’Art de la 
Fundació Iluro i La Figura i el Retrat 
en el Fons d’Art de la Fundació 
Iluro, de manera respectiva.

En els dos casos foren mostres 

comissariades per dos experts com 
és el cas del Dr. Francesc Fontbona 
i el crític d’art i sociòleg Arnau Puig. 
No s’ha contemplat, però, comis-
sariat per aquesta tercera.

Amb coneixement de causa, 
per què vaig tenir l’oportunitat 
de treballar en els inicis del que 
llavors s’anomenava l’Ateneu Caixa 
Laietana, i més tard he visitat quasi 
totes les mostres d’art que s’hi han 
fet, he trobat poc curada aquesta 
exposició.

En molts moments recorda una 
segona part del que és el Sant Lluc 
dels darrers anys. Obres i obres que 
s’han posat sense criteris expositius 
clars. Recordem que no totes les ex-
posicions van ser de primer nivell, 
ni tampoc alguna de les donacions 
que feien els seus artistes a canvi 
de poder exposar en el dit espai.

Hi ha bones obres però hi ha 
peces que fan més mal que bé als 
artistes representats. Després de 

l’evolució soferta pels mateixos , 
amb el temps, no els hi és positiu 
que es vegin depèn quines creaci-
ons fetes per ells.

El catàleg es presenta per or-
dre cronològic, agafant de refe-
rència la data de naixement dels 
seus artistes. Potser havia calgut 
fer-ho per ordre en el moment en 
què van exposar, des del 1999 fins 
al 2013. Hagués estat important 
veure l’evolució artística d’aquest 
espai cultural.

Em quedo amb les oportuni-
tats brindades en un passat a tots 
aquests artistes, amb les seves 
equivocacions o els seus encerts 
però, sobretot, apostant per una 
programació expositiva, any rere 
any, on l’art mataroní i comarcal 
hi tenia un pes important.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

 

buscar és divertit, trobar pot ser millor!

portalmataro, el cercador d’El Tot Mataróportalmataro, el cercador d’El Tot Mataróportalmataro, el cercador d’El Tot Mataró
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La saviesa d'Egipte

Unes reflexions de fa uns 3000 
anys. Una nació amb una gran 
cultura: Egipte. On les tombes 
dels Faraons són un gran enigma. 
Una cultura també molt espiritual 
i educativa.

N’he escollit tres: 
· La joventut està podrida des 

del fons del seu cor.
· Els joves són peresosos i ganduls.
· No seran mai com els joves 

d’abans. Els d’avui seran incapa-
ços de mantenir la nostra cultura. 

 (Reflexió d’un babiloni de fa 
3000 anys).

Guarda’t de desposseir un mise-
rable i mostrar-te fort amb un feble. 

 (Saviesa d'Egipte. Segle VII 
abans de Crist. Uns 2700 anys)

No expliquis xafarderies ni tam-
poc les sentis. Doncs es deuen a 
un temperament acalorat.

No repeteixis més allò que has 
vist, ni allò que has sentit. 

No parlis més que quan puguis 
clarificar les coses.

(Saviesa egípcia, fa uns anys 
2450 anys).
Ha canviat molt l’Ésser Humà?

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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ACTIVITATS //

'Prevenció de caigudes i acci-
dents a la llar i higiene postural' 
Dimecres 30 març / 17h /  Casal 
Municipal de gent gran de Santes-
Escorxador ( c. Floridablanca, 118. 
Mataró). Gratuït.
Xerrada a càrrec Noema Rivas, te-
rapeuta ocupacional del Consorci 
Sanitari del Maresme. Dins el 14è 
cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran. 

 CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions musicals: dimarts 
5 abril a les 17h, actuació del 
grup "Les matinades de Cirera". 
Diumenge 10 abril a les 17:30h, 
actuació del grup de compar-
sa Gaditana "Muriendo por ti". 
Dimarts 26 abril a les 17h, actuació 
del grup "Cau d'Art" del Casal del 

Parc. • Excursions: Dijous 14 abril 
a les 8h, sortida a Ripoll (Museu 
Etnogràfi c, esmorzar i dinar a La 
Gleva). Preu 43€. / Dimarts 10 de 
maig, sortida a Londres i rodalies 
de 6 dies. Preu 1090€ (tot inclòs). 
/ Del 21 al 25 de juny, revetlla de 
Sant Joan a Cambrils (hotel 4 es-
trelles). Preu: 255€. • Ball dimecres 
16,30h a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play 
Back. Grup de Teatre.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: sortida a Cotlliure, 
dimecres 20 d'abril. • Sopar-Ball, 
penúltim dissabte de mes, 20,30h. • 
Activitats: Tai-Txi (Dill i dimc matí). 
Mandales (Dimt tarda). Labors  i 
Patchwork (Dill tarda). Relaxació 
(Dimt i div tarda). Petanca (cada 
tarda). Melé de Petanca (dimt matí). 
Ping-pong i Informàtica (dmt. i div. 
matí). "Juguem al Quinze" (Dijous 
tarda).

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Març: • Dia 31, excursió de compres 
a Andorra.

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

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

www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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Sumar valors i fets en les competicions
El Consell Esportiu del Maresme posa en marxa un model de classificació paral·lel dins 
el programa 'Sumem valors, sumem anells"

Societat: Marta Gómez

  El Consell Esportiu del Maresme 
(CEM) tira endavant una campa-
nya per posar en marxa un model 
de classifi cació paral·lel a totes les 
seves competicions. Asseguren 
que, “d’acord amb les directrius 
de l’Esport en Edat Escolar de 
Catalunya i amb el convenciment 
que l’esport és una eina per fer mi-
llors persones”, “totes les compe-
ticions d’esport d’equip del CEM 
tindran una classifi cació basada en 
els resultats esportius i una sego-
na classifi cació amb els mateixos 
guardons i mèrits basada en els 
comportaments i la formació en 
valors dels esportistes, tècnics i 
acompanyants”.

La campanya, anomenada 
“Sumem valors, sumem anells” 
separa, tot i que alhora agluti-
na, “persones” i “fets”. S’engloba 
dins de l’etiqueta “persones” a tots 
aquells esportistes participants de 
la competició, tècnics i acompa-
nyats i a l’etiqueta “fets” a la puntu-
alitat, documentació, col·laboració 
i l’excepcionalitat remarcablement 
positiva. La campanya s’ha posat 
en marxa a tota la comarca per la 
valoració de la participació en els 

jocs escolars per part dels joves 
estudiants. Segons els programes 
d’esport escolar de la Generalitat 
hi ha un Pla Estratègic aprovat per 
als cursos 2015-2016 i 2016-2017 
que estableix diferents sistemes 
de puntuació i classifi cació de les 
competicions esportives. Des del 
CEM han decidit desenvolupar el 
segon punt: un sistema paral·lel, 
amb la campanya “Sumem valors, 
sumem anells”.

Pla de l’Esport a l’Escola
De fet, des del Consell Esportiu del 
Maresme s’aplica el Pla Català de 
l’Esport a l’Escola en col·laboració 
de la Conselleria d’Ensenyament. 
Hi ha 27 escoles que en formen 
part, de les 11, 9 de la ciutat de 
Mataró, reben ajuda en funció de 
barems socioeconòmics. Pel prò-
xim curs escolar, el curs 2016-2017 
seran tres escoles més les que s’hi 
sumaran, les tres de Mataró.

Classificació per valors
Els Tutors de Joc, que majoritària-
ment depenen dels ajuntaments, 
s’encarregaran de valorar les ac-
tituds de tots els agents implicats 
en l’esport escolar, entre els quals 
es valorarà també la puntualitat 

dels equips, l’escalfament o les 
salutacions. En total hi haurà 5 
anells per a cada partit: 3 anells 
valoren els esportistes, els tècnics 
i els acompanyants i els altres 2 el 
comportament d’abans, durant i 
després de la competició. Tot ple-
gat conformarà una classifi cació 
mensual de valors. Aquells equips 
que tinguin més anells quan s’aca-
bi la competició, es proclamaran 
campions i rebran els merescuts 
trofeus.

Sumar o restar anells
Qui suma o resta anells en la va-
loració és només el Tutor de Joc. 
Poden ser motiu de restar-ne el 
fet de protestar al tutor, mantenir 
actituds agressives, baralles entre 
companys, faltes de respecte en-
tre jugadors o adversaris, protes-
tes per part dels acompanyants, 
males actituds, joc violent, manca 
de puntualitat o uniformitat, pro-
blemes d’inscripcions. 

Hi ha una anella especialment 
valuosa per als participants i es 
tracta d’una anella que valorarà 
l’equip que no tingui cap anell 
negatiu en aquell partit i que, a 
més a més, sumi algun fet excep-
cionalment positiu.

Cedida 
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 936 386 562

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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Els dipòsits trobats

L'estand de Mataró va tenir bona acollida

 AM 

AM 

amb capacitat per atraure públic 
estranger, com la Festa al Cel, el 
Festival Internacional d’Orgue, 
la Festa Major de Les Santes, així 
com l’oferta turística de la ciutat. 
També s’aprofita l’ocasió per fer 
nous contactes, conèixer millor 
el públic francès, les seves pre-
ferències i necessitats a l’hora de 
triar la seva destinació de vacan-
ces. Cal recordar que el francès és 
el principal públic estranger que 
visita la ciutat segons les dades de 
les oficines de turisme de l'Ajun-
tament. | Marta Gómez

    Mataró aposta cada cop més pel 
turisme i així ho demostra la pre-
sència de la ciutat al Salon Mondial 
du Tourisme que es va celebrar el 
passat cap de setmana a París. La 
població francesa és la que més 
visita la capital del Maresme i per 
això s’ha escollit aquesta fira per 
mirar de fer difusió de l’oferta tu-
rística que s’ofereix.

Aquesta és la primera vega-
da que Mataró participa en una 
fira internacional com el Salon 
Mondial du Tourisme, on es pro-
mocionen els esdeveniments 

La ciutat ha participat per primer cop al Salon Mondial 
du Tourisme

Mataró es promociona entre la 
població francesa

   L’Ajuntament de Mataró ha en-
carregat a un equip d’arqueòlegs 
els treballs necessaris per docu-
mentar unes dependències so-
terrades localitzades al voltant de 
la xemeneia de vapor a la finca de 
Can Fàbregas del paper, al carrer 
de Lepant. Els espais, tres dipòsits 
contigus i comunicats entre ells, 
s’han localitzat durant les obres 
de la nova escola Angeleta Ferrer.

Davant de la troballa, els espais 
localitzats es documentaran per 
completar l’estudi que es va fer 
l’any passat. En concret, es farà 
una neteja de les estructures, així 
com una documentació fotogràfica 
i planimètrica. Són espais buits, 
perfectament conservats tret dels 
sostres, que devien ser destruïts en 
una de les reformes de la fàbrica. 

Aquests espais estarien molt 
possiblement relacionats amb la 
xemeneia i podrien haver estat 
utilitzats en el passat com a carbo-
neres. Una vegada documentats, 
es protegiran amb geotèxtil i es 
cobriran amb sauló per prosse-
guir les obres. | Redacció

Localitzen tres dipòsits 
que seran documentats

Troballa arqueològica 
a Can Fàbregas del 
paper 

El Salon Mondial du Tourisme és la fira genèrica més rellevant del 
sector turístic a França, adreçada principalment al públic final, 
amb més de 100.000 visitants i més de 550 expositors a la darrera 
edició. Per això, l’Ajuntament considera que el Salon Mondial du 
Tourisme és una bona plataforma per a la promoció i difusió de 
l’oferta turística de les comarques de Barcelona, i una “gran opor-
tunitat” per presentar Mataró al mercat francès, el públic estranger 
més nombrós que visita la ciutat.

"Gran oportunitat"

CiutatCiutat núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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ACN 

La lògica política i la lògica distributiva en 
el conflicte de la grua a Cerdanyola 

Opinió: Toni Rodon

  Fa dues setmanes, l’Agència 
Catalana de Notícies va fi ltrar un 
correu electrònic entre un inspec-
tor i un caporal en què es donaven 
instruccions per no multar a certs 
carrers del barri de Cerdanyola. El 
correu comunicava als agents “els 
carrers on la grua no ha d’actuar”, 
en un missatge que donava conti-
nuïtat a un “pacte no escrit” o “un 
consens bàsic” entre els veïns del 
barri de Cerdanyola i del consis-
tori mataroní. L'origen d’aquest 
“consens” no està clar: mentre que 
alguns assenyalen el darrer man-
dat del tripartit, altres apunten al 
confl icte de les zones blaves de 
l’any 2002, el qual va desembocar 
en fortes mobilitzacions veïnals i 
fi ns i tot en la creació d’un partit 
polític que va estar a punt d’entrar 
al consistori mataroní. 

Fruit d’aquesta fi ltració, les de-
claracions dels representants polí-
tics no es van fer esperar. En un pri-
mer moment, l’alcalde, David Bote, 

va declarar que no tenia “constàn-
cia” de la qüestió i que estaven 
intentant esbrinar “d’on ha sortit 
aquesta informació”. Segons fonts 
municipals, Cerdanyola i altres 
zones “es mereixen una discrimi-
nació positiva respecte a d’altres” 
a causa del dèfi cit d’aparcament 
residencial que pateix el barri. El 
consistori vol aprofi tar aquesta 
notícia per recordar que això mos-
tra el poc afany recaptatori de la 
grua municipal. Finalment, a la 
polèmica s’hi va afegir també la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Mataró, la qual va assegurar 
que “no hi ha cap pacte pel tema 
de la grua, sinó temor a una re-
volta veïnal”.

L’ACN ha destapat una petita 
polèmica local i ha posat de nou 
sobre la taula diferents qüesti-
ons directament relacionades amb 
l’acció política i els seus límits i, 
en última instància, en com es 
comuniquen aquestes decisions.

Aparcament i vots
Un primer element que sobresurt 

en la polèmica i en la decisió con-
sistorial és la possible relació estre-
ta entre tractar de forma diferent 
al barri de Cerdanyola (en aquest 
cas, benefi ciant-lo) i els resultats 
electorals que s’hi produeixen. 
En les eleccions municipals de 
l’any 2015, el PSC va rebre 1.381 
vots a Cerdanyola Nord i 1.304 a 
Cerdanyola Sud. En ambdós bar-
ris hi va ser el guanyador absolut: 
més del doble de vots que el se-
gon partit en el cas de Cerdanyola 
Sud i gairebé 600 paperetes més 
a Cerdanyola Nord (en tots dos 
casos el segon partit va ser Volem 
Mataró). En global, al voltant del 
30% dels ciutadans que van anar 
a votar a Cerdanyola ho va fer pel 
PSC. Dit en perspectiva de ciu-
tat, de cada 10 vots que el maig 
del 2015 va rebre la candidatura 
de Bote, més de 3 van venir de 
Cerdanyola. Es tracta, però, de 
xifres ‘modestes’ en comparació 
als anys daurats dels socialistes 
mataronins: l’any 2007 més del 
40% d’habitants de Cerdanyola 
optaven pel PSC.

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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L'Alcalde, David Bote, en una imatge d'arxiu Anna Aluart 

Amb tot, aquestes xifres no im-
pliquen que, automàticament, 
Cerdanyola hagi de ser la nineta 
dels ulls de qualsevol consistori 
socialista. Al cap i a la fi , el PSC 
rebia un suport similar al Pla d’en 
Boet i a Cirera i, pel que sabem, el 
mateix privilegi de la grua no es 
produeix. És cert, però, que ni el 
Pla d’en Boet ni Cirera van veure 
com emergia competència electo-
ral pels socialistes, sobretot a partir 
de l’any 2002. Però aquest fet, en 
si mateix, tampoc acaba d’expli-
car del tot, perquè el privilegi no 

es va eliminar un cop va diluir-se 
la competència electoral.

La teoria de la justícia
Més enllà de la competència polí-
tica, el cas de la grua, per ‘modest’ 
que sigui, exemplifi ca de nou el 
funcionament dels arguments de 
la justícia. Una qüestió que ha ocu-
pat la fi losofi a i la teoria política 
al llarg de la història. Fins a quin 
punt els impostos que tenim són 
justos? Quin nivell de redistribució 
es pot considerar just? Fins a quin 
punt són justes les prohibicions 
individuals per part de l’estat? O, 
en el cas mataroní: és just atorgar 
un privilegi a una zona de la ciutat 
en relació a una altra?

El principi fonamental de la jus-
tícia, de tipus aristotèlic, és que “els 
iguals s’han de tractar de forma 
igual i, els diferents, de forma dife-
rent”. Si estirem aquest argument, 
i considerem certes les xifres del 
consistori mataroní, Cerdanyola 

Les paraules de Bote no 
obeeixen a la lògica polí-
tica o distributiva sinó a 
la de no saber què està 
passant a l'ajuntament 
que governa

es mereixeria rebre un tracte dife-
rent perquè, objectivament, té un 
dèfi cit que altres barris no tenen. 
Aquesta qüestió, de fet, està estre-
tament relacionada amb la lògica 
de la justícia (re)distributiva: ator-
guem legitimitat a les institucions 
perquè distribueixin els benefi cis 
i els costos d’una manera que es 
pugui considerar justa.

No obstant això, aquest princi-
pi no funciona del tot si l’afer en 
qüestió es compara amb altres 
accions públiques. ¿Consideren 
els veïns de, per exemple, el Pla 
d’en Boet que reben una com-
pensació pel fet de tenir tot l’oci 
nocturn en el seu barri, amb els 
problemes que genera? ¿Rep o ha 
rebut el Centre i l’Eixample algun 
privilegi pel fet que grans equipa-
ments comercials els puguin treure 
atracció o eventualment destruir 
llocs de treball? Com ens recorda 
Rawls, l’estabilitat social (i, per 
tant, política) depèn de què els 
ciutadans percebin que se’ls està 
tractant de forma justa.

Pel que hem sentit dels repre-
sentants públics, no està clar 
quina és la lògica que segueix 
el govern municipal en aquesta 
qüestió. Si és una lògica política, 
l’alcalde, David Bote, podria ha-
ver dit que ho fan per mantenir 
la satisfacció del seu electorat 
més fi del. Una declaració que, 
sens dubte, hauria causat estu-
pefacció, tenint en compte que 

l’alcalde ho és de tota la ciutat i 
no d’una part. 

Principi de justícia
Si, en canvi, l’alcalde s’hagués aga-
fat a la lògica de la justícia distri-
butiva, podria haver dit que, em-
píricament, Cerdanyola mereix 
ser tractada diferent perquè, en 
el tema de l’aparcament, té una 
situació de partida negativa. Podria 
haver afegit que es formalitzaria 
l’acord (i, per tant, deixaria de ser 
un “pacte tàcit” o un “consens no 
escrit”) amb una data de caducitat 
determinada i que l’únic ‘error’ és 
que l’acord no s’ha posat mai per 
escrit. L’acord fi ns i tot podria afe-
gir que Cerdanyola seria tractada 
igual quan, simplement, tingués 
més aparcaments i fos “igual” que 
la resta en aquest aspecte. O, per 
contra, la lògica distributiva po-
dria haver portat Bote a dir que la 
manca d’aparcament ja no és una 
condició que justifi ca un tracte di-
ferent i que, per tant, s’eliminaria 
aquest privilegi.

Tanmateix, les primeres decla-
racions de l’alcalde David Bote 
van ser que “no tenia constància 
de la qüestió”. Unes paraules que 
no obeeixen ni a la lògica política 
(que hauria estat preocupant) ni 
a la distributiva (que hauria estat 
més encertada), sinó a la lògica 
de no saber què està passant a 
l’ajuntament que governa.

www.lariera48.cat
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La Processó símbol del "model Mataró"
Totes les germandats i confraries treuen els misteris al carrer, precedides pels Armats, 
en la gran cita de Divendres Sant 

Setmana Santa: Cugat Comas

  Tot preparat i prediccions meteorològiques que 
allunyen qualsevol amenaça de precipitació. Amb 
aquest caldo de cultiu es prepara Mataró per a la 
Processó General de demà divendres, un dels actes 
més populars del calendari en què es calcula que as-
sisteixen desenes de milers de persones. No només 
mataronins, per cert. Cada cop té més anomenada 
la Processó mataronina i els registres de turisme 
de l'Ajuntament ja han detectat el 
fenomen. La Setmana Santa local 
atrau gent de fora i ho fa desplegant 
el seu model mestís, barreja de tra-
dicions que conviuen en un mateix 
acte. Això és el que converteix la 
Processó de demà en el gran símbol 
que va merèixer ser considerat com 
a Patrimoni Cultural de la ciutat.

Amb el recorregut habitual que 
uneix les places de Santa Maria i 
Santa Anna, la Comissió de Setmana Santa tornarà 
a fer un esforç d'organització amb l'objectiu que 
quan sigui mitjanit tots els misteris ja hagin acabat 

la seva estació de penitència i l'acte es doni per 
acabat. Seran, doncs, quasi cinc hores de Processó 
General en el decurs de la qual es podrà veure les 
diferències i matisos entre les tradicions d'arrels 
més catalanes i les més andaluses que ensenyen 
els diferents passos.

Un esdeveniment massiu
De la mateixa manera que l'acte serveix per veure 

des de l'estil sevillà del Nazareno –portat 
per autèntics costaleros, sota del propi 
pas– a les vestes catalanes de la Coronació 
d'Espines o el dos Sant Crist, un com a 
pas i l'altre dut en bossa, la Processó és 
una successió de diferents moments. 
L'inicial, en una Plaça de Santa Maria 
curulla, n'és un d'especial encara que 
és recomanable evitar-ho perquè es col-
lapsa de gent. També els quadres dels 
Armats en tot el carrer d'Argentona me-

reixen parar-hi atenció, o les saetes cantades a les 
imatges de les verges o l'arribada a Santa Anna amb 
els "encuentros" entre mare i fi ll.

La Processó General 
de Divendres Sant és 
Patrimoni Cultural de 
Mataró, com els Armats, 
la Missa de Les Santes i 
els Pastorets

La Processó General 
sortirà divendres 
a les 19h des de la 
Plaça de Santa Maria

Tot cultura ob processo general.indd   1 22/3/16   10:49
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Els Armats, en acció el Dijous Sant Anna Aluart 

Malgrat que pugui semblar un tràmit, la recollida 
de la bandera a Santa Maria és un moment molt 
especial. Els Armats es despleguen a la Plaça on 
comencen a evolucionar amb els seus quadres 
i reben la senyera de mans del seu banderer 
d'honor. És un moment especial.

Atents a...

 El Dijous sant és el dia més esperat pels Armats 
de Mataró. Si bé ja fa dies que estan en marxa amb 
la representació de la Passió o la seva presència al 
Prendiment de diumenge passat, serà avui quan faran 
hores extres, entre els actes d'Homenatge a la Ciutat 
i la seva presència en la Nit del Silenci.

"Armats de Mataró, endavant!"
Ja està instaurada aquesta ordre com aquella amb 
la que l'Alcalde de la ciutat dóna pas a l'Homenatge 
a la ciutat, l'evolució de quadres que els Soldats de 
Pau fan a la plaça de l'Ajuntament, davant l'atenta 
mirada de centenars de persones. Abans hauran 
anat a Santa Maria a recollir la bandera i un cop a 
la Plaça ensenyaran les formacions de les diferents 
esquadres, un espectacle únic que només es pot 
veure avui, Dijous Sant. | Redacció

Els soldats ofereixen els seus quadres i 
formacions en l'Homenatge a la ciutat 

El moment més 
esperat dels Armats

Un moment de la Nit del Silenci Anna Aluart 

La Nit del Silenci va guanyant en sobrietat com 
més de nit es fa. De la mateixa manera que cada 
cop és més fosc i fa més fred, els carrers queden 
muts davant el pas dels misteris que arriben a 
Santa Maria i, en paral·lel, proporcionen un final 
de Processó del tot espectacular.

Atents a...

 La talla de la Mare de Déu dels Dolors, la mateixa 
a qui estan restaurant la seva Capella única, és la 
gran protagonista de la Nit del Silenci, la Processó 
amb un regust més ancestral en la línia de les que 
es feien fa dècades. Amb la recuperació del pas de la 
Congregació, una de les més antigues de la ciutat, es 
van completar els ingredients d'un acte que transcor-
re de forma sòbria per carrers estrets, cosa que la fa 
imponent. Sols els tambors i els cops de llança dels 
Armats trenquen el Silenci de la nit de Dijous Sant.

Molt majestuosa
No només els Armats i la Mare de Déu dels Dolors 
surten en Processó. En són elements tradicionals, 
també, la Coronació d'Espines i l'Oració a l'Hort. 
El recorregut surt i torna a Santa Maria, amb gran 
majestuositat. | Redacció

Els carrers del Centre són testimonis de la 
Processó més sòbria, la Nit del Silenci 

La Mare de Déu dels 
Dolors, reina del Dijous

CulturaCultura núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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El Nazareno, un dels passos de Cerdanyola Anna Aluart 

Com en totes les processons, tant el punt ini-
cial com el final són especials. La manera com 
les imatges compareixen just davant de Maria 
Auxiliadora –sortint de dins– és corprenedora 
com també és ben especial el final amb "encu-
entros" a la casa de la germandat.  

Atents a...

 Diu el diccionari que el fervor és, entre altres accep-
cions, una "gran intensitat dels sentiments religiosos 
o dels que hom posa en les pràctiques religioses". És 
per això que podem considerar, a dreta llei, que no 
es fa durant la Setmana Santa de Mataró una pro-
cessó tant fervent ni fervorosa com la d'avui Dijous 
Sant al vespre a Cerdanyola. L'accent andalús que 
té com a màxima expressió 'La Madrugá' sevillana 
d'avui mateix té una rèplica mataronina que aixeca 
passions amb protagonisme del Nazareno, l'Espe-
rança i la Verònica.

Ambient únic
El que es viu i com es viu en aquesta processó no ho 
trobem a tota la resta d'actes d'aquests dies. Les saetes, 
les ovacions, els passos accelerats i els crits acom-
panyen les imatges pels carrers del barri. | Redacció

Cerdanyola espera amb delit la Processó 
d'aquest vespre 

La més fervorosa de 
les processons

La Soledat, protagonista del dissabte Anna Aluart 

Les dues confraries que surten al carrer el 
Dissabte Sant ho fan, òbviament, amb emo-
ció, que es deixa anar en el tram final. Hi ha 
públic que té certa pressa en veure-la perquè 
la gent més practicant té una cita a la nit amb 
la Vetlla Pasqual.

Atents a...

 D'acord a la seqüència de la Passió de Jesucrist, 
Divendres Sant és el dia més important de la Setmana 
Santa, manllevant protagonisme a dissabte. Tot i així, 
la Soledat i el Sant Sepulcre mantenen la cita amb 
la seva processó, la Processó del Silenci –que cal no 
confondre amb la Nit del Silenci que surt Dijous Sant 
pel Centre- en què les imatges del fi ll mort i la mare 
desconsolada avancen pels carrers de Cirera, des de 
la Parròquia de Nostra Senyora de l'Esperança fi ns 
a la Casa de la Germandat de la Soledat.

La darrera ocasió
Sent l'última ocasió de veure misteris als carrers, la 
processó de dissabte té un inevitable component de 
comiat. També és la darrera ocasió de veure la palma 
monumental amb què surt el pas del Sant Sepulcre, 
una joia artesanal sempre brillant. | Redacció

Cirera acull la darrera processó, únic acte 
de Dissabte Sant 

Soledat i Sepulcre 
tanquen el cicle

CulturaCultura núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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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!

El Mataró Feimat aconsegueix una gran victòria al Josep Mora 
que els situa, de ple, en la lluita per la segona posició

 ELS GROCS SEGUEIXEN 
ENRATXATS 
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El pròxim dissabte dia 2 d’abril 
a les 20.30 hores, per cert, hora 
decent, es juga el gran clàssic del 
futbol estatal, el FC Barcelona – 
Reial Madrid, un matx que es veurà 
arreu del món i que pot certificar 
el títol de lliga de l’equip blaugrana 
si és que la lliga no està prou deci-
dida. S’enfronten dos dels millors 
equips d’Europa i dos candidats a 
guanyar la Champions, el Barça ar-
riba líder amb 10 punts d'avantat-
ge i el Madrid amb molts dubtes i 
amb un ambient enrarit. Però com 
tots saben, en aquests partits de 
màxima rivalitat no importa com 
arribin els equips, perquè després 
en el camp pot passar de tot.

Ara, si un equip arriba amb 
una plaga de lesions i de jugadors 
tocats i esgotats de fer la volta al 
món, sí que pot condicionar, i 
molt, l’encontre. I és que el clàssic 
arriba després d’una aturada de 
la competició domèstica, però no 
del via crucis dels partits de se-
leccions. I és que durant aquesta 
Setmana Santa no hi haurà lliga, 

però sí que hi haurà “patxangues” 
com el Romania – Espanya o els 
partits de classificació pel Mundial 
de 2018 que disputaran els com-
binats sud-americans. Doncs sí, 
abans d’enfrontar-se a l’etern 
rival, Messi i companyia jugaran 
tres dies abans a l’altra punta del 
planeta.

Sembla mentida que després 
que la Lliga Espanyola vengui a 
tort i a dret els drets de televisió 
dels partits a la Xina, faci jugar 
aquest partit de rècord d’audièn-
cies després d’una aturada per 
seleccions nacionals i el perill que 
això comporta. Si el dia 2 d’abril 
Messi, Neymar o Cristiano falten a 
la cita, l’audiència al sud-est asià-
tic pot baixar en picat, i això ho dic 
perquè portem tota la temporada 
veient el Barça a l’hora de la mig-
diada del cap de setmana perquè 
el partit es pugui veure a una hora 
decent a la “conxinxina”. Què hi fa-
rem... esperarem que passi aquest 
Via Crucis i que el déu de l’Olimp 
Messi pugui derrotar l’etern rival.

Arriba la Setmana Santa
I amb ella el Via Crucis de les seleccions

El Personatge
Campiona d’Espanya de 400 metres llisos, com vas viure la cursa? Al 

principi no vaig voler sortir gaire ràpid, considerant que a pista 
coberta són dues voltes, i vaig acabar la primera de les dues 
en segon lloc, intentant seguir el ritme de la líder. A menys de 
200m ja vaig començar a atacar i als últims 50 metres ja em 

vaig poder col·locar al capdavant aconseguint la victòria.
La marca de 55:30 es converteix en rècord català i molt a prop 

de l’Espanyol. Com ho valores? No m’imaginava de cap de les 
maneres poder fer aquesta marca. Abans de la cursa ho 

considerava completament inabastable. Tot i que després, 
ja en fred, vaig pensar que aquesta temporada estic en-
trenant molt més fort, gaudint-ho molt més, un cop la vaig 

veure, realment, a part de sorpresa, estava molt contenta.
      Llegeix més a totmataro.cat

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Gran victòria al Josep Mora  
que els situa de ple en la llui-
ta per la segona posició 

El Mataró Feimat va aconseguir 
diumenge una victòria molt valuo-
sa davant el CB Sant Josep, segon 
classifi cat de la categoria. 

El partit va ser molt igualat en 
tot moment, tot i que els de Marc 
Guillem sempre van portar la inici-
ativa en el joc. Després d'empatar 
a 19 al fi nal del primer quart, al 
segon els locals van poder traslla-
dar la iniciativa al joc cap al mar-
cador agafant 9 punts just abans 
del descans i després de dos triples 
consecutius d’Ariño. Però al tercer 
quart els visitants van aconseguir 
tornar a igualar i fi ns i tot acabar el 
període un punt per davant (61-62).

L’espectacle però s’esperava per 
l’últim i defi nitiu quart, on els ma-
resmencs van recuperar la iniciativa 
a cop de triple per acabar dominant 
el partit per 11 punts, després d’un 
espectacular parcial de 34 a 22 
punts, amb Ariño i Romero com 
a jugadors destacats, amb 26 i 23 

Els grocs s'acosten al 
segon lloc
24a jornada
MATARÓ FEIMAT - Sant Josep .......95-84
Castellar - Cerdanyola .................... 76-84
Vic - Alpicat ........................................ 99-71
Terrassa - Sant Adrià .......................64-79
Minguella - Bisbal ..............................59-70
Artés - Sedis ...................................... 94-64
Granollers - MATARÓ PARC BOET ....73-61
Sant Cugat - CC Badalona .............. 62-66

Classificació 
Sant Adrià 45; Sant Josep 43; MATARÓ 
FEIMAT 42; Vic, MATARÓ PARC BOET i 
Cerdanyola 39; Artés 39; Granollers i 
Sant Cugat 36; La Bisbal 33; CC Badalona, 
Alpicat i Castellar 32; Minguella i Sedis 
29; Terrassa 28. 

25a jornada (2 i 3 d'abril)
Aquesta setmana hi ha descans a la 
competició, que no es reprendrà fins a 
la pròxima setmana amb el Mataró Parc 
rebent l'Artés i el Feimat visitant la pista 
del Cerdanyola.

Les Corts segueix líder
Jornada 5
Terrassa - PASARELA MATARÓ .......57-54
Les Corts - GEIEG ..............................60-50
Almeda - Barça CBS .......................... 61-55
Cerdanyola - Valls ............................ 64-57
Grup Barna - Gramenet ...................52-33

Classificació 
Joventut Les Corts 24; Basket Almeda 
22; GEiEG i JE Terrassa 22; Cerdanyola 
20; Barça 19; PASARELA MATARÓ 17; Grup 
Barna, Valls i Gramenet 16. 

Jornada 6 (2-3 abril)
Després de la setmana de descans, el 
Pasarela visitarà la pista del Cerdanyola 
en un partit que pot mostrar la recupe-
ració de l'equip.

 El Mataró Feimat s’exhibeix 
davant el CB Sant Josep

Copa Catalunya F.

95 MATARÓ FEIMAT 

84  SANT JOSEP BADAL.

MATARÓ FEIMAT: Martin (7), Guallar 
(7), Serratacó (11), Costa (8), Puig (5), 
Ventura (8), Prats, Ariño (26), Romero 
(23), Tardío, Ysarn i Traver.

PARCIALS: 19-19, 43-34, 61-62 i 95-84.

Gran partit al Palau Josep Mora. | D.F

57  JE TERRASSA

54 PASARELA MATARÓ

PASARELA MATARÓ: Gómez (12), 
Murat (2), Del Santo (8), Hurtado (3), 
Garcia (0), Cordon (7), López (2) i Dixon 
(20).
PARCIALS: 16-18, 33-26, 43-45 i 57-54.

73  CB GRANOLLERS

62 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Hermoso (7), 
Canals (16), Ruzafa (7), Franch (7), For-
cada (6), Navarro (2), Viñas (6), Rubio 
(10), Gómez, Arnau i Viñallonga.
PARCIALS: 22-12, 33-24, 54-39 i 73-62.

COPA CAT. FEM. | Les noies d’Adrià 
Castejón mostren una clara milloria en el 
seu joc, portant la iniciativa en diverses fa-
ses del partit, però paguen l’esforç realitzat 
durant tot el partit, deixant que la victòria 
s’escapés en els últims minuts davant del 
JE Terrassa. Els 20 punts de Dixon i el poder 
sota el cèrcol de Carol del Santo no van ser 
suficients per trencar la mala ratxa.

COPA CAT. MASC. | Els d'Albert Peña 
no van poder recuperar la bona ratxa de 
resultats davant del Granollers i van perdre 
un partit que se'ls va complicar molt des 
de l'inici. El baix encert de cara a cistella 
i la inferioritat en la lluita dels rebots va 
provocar que des de bon començament els 
taronges anessin a remolc en el marcador. 
Al final del primer quart la diferència ja era 
de 10 punts, i ja no va reduir-se pràctica-
ment en cap moment.

Millora sense premi

Cauen a  Granollers

punts respectivament, per al gaudi 
d’una entregada afi ció local que 
veia com els seus jugadors s’im-
posaven per 95 a 84, situant-se 
a tan sols una victòria del rival.

www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET
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el Esporttot

La segona etapa de la Volta surt d'un 
Camí de la Geganta ple

CICLISME

Els quatre més buscats: Contador, Purito, Froome i Quintana. | FOTOS: DANIEL FERRER

El pilot, ja en carrera llançada, pel Camí de la Geganta. | FOTOS: DANIEL FERRER

Tots els ciclistes a la sortida, amb el líder Bouhanni al mig. | FOTOS: DANIEL FERRER

Les vacances de Setmana 
Santa fan mutar la concur-
rència cap a un públic molt 
més familiar

"Adéu i gràcies, Mataró, fi ns a la 
propera". Amb aquestes paraules 
s'acomiadava el cotxe amb me-
gafonia que precedia el pilot de 
la Volta Ciclista a Catalunya que 
va tenir un dia de sol primaveral 
radiant en la sortida de la segona 
etapa. Per tercer any consecutiu 
el Camí de la Geganta va ser com 
una avinguda del ciclisme en què 
afi cionats i curiosos van poder veu-
re i empaitar per fer-se fotos amb 
bona part dels millors ciclistes del 
món. L'expectació al voltant dels 
autobusos dels equips era màxima 
i Alberto Contador, Nairo Quintana, 
Purito Rodríguez i Chris Froome 
van despertar molta més expecta-
ció que cap altre ciclista. Respecte 
els anys precedents, el públic el 
dominaven molt més les famílies 
d'avis i criatures: estampa clàssica 
d'un dimarts de vacances escolars.

El ritual de la sortida es va repetir 
i la major part dels 192 corredors 
que van prendre la sortida es van 
fer esperar al control de signa-
tures. Tot el Camí de la Geganta, 
des del Carrer del Parc fi ns ben 
bé la Plaça de Granollers. era ple 
de cotxes i autobusos de les dues 
dotzenes d'equips que participen 
en una prova que té una nòmina 
de participants sols a l'alçada del 
Tour de França. 

Nacer Bouhanni, guanyador di-
lluns a Calella, vestia els colors verd 
i blanc de líderi també va acabar 
guanyant l'etapa. Després d'anar a 
fer el tomb a Llavaneres la carre-
ra va tornar llançada a Mataró on 
s'hi va poder veure ja l'escapada 
del dia formada per Dron (Wanty), 
Gradek (Verva), Bouet (Etixx) i De 
Gendt (Lotto Soudal).
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2  UE SANTS

2  CE MATARÓ EF

CE MATARÓ EF:  Joel, Willy, Kiku, 
Isma (Marc Cervera 88'), Abel Moreno, 
Parri (Óscar Castellano 75'), Fiti, Sergi 
(Bustos 46'), Víctor (Ousman 67'), 
Aitor González i Rodri (Uri 75').

GOLS:  20' Tomàs (1-0); 35' ISMA (1-1); 
38' Navarro (2-1); 88' CERVERA (2-2).

PRIMERA
CATALANA L'equip demostra la seva fe

Isma va marcar de cap. | FOTO: ARXIU

Ll.Nacional.Juv.

El Mataró va empatar molt 
a prop del final

En el partit jugat el passat diumen-
ge al migdia el CE Mataró  va tenir 
fe fi ns al fi nal i al darrer moment 
va treuer un molt valuós punt del 
camp de la UE Sants, equip que 
està lluitant per l'ascens i que ha-
gués pogut pujar al primer lloc si 
hagués aconseguit el triomf.

El partit va ser molt lluitat amb 
els dos equips intentant construir 
bon joc i amb l'equip groc-i-negre 
plantant cara a un equip de la zona 
alta. La primera ocasió va ser per a 
Aitor amb una falta picada amb la 
seva habitual mestria i que el por-
ter local va refusar, però poc des-
prés es va avançar l'equip local en 
una bona combinació per la banda 
esquerra que va rematar Tomàs.

Gols a pilota aturada
El Mataró va pujar línies i el par-
tit es va obrir i faltant deu minuts 
per al descans va arribar l'empat 
a la sortida d'un córner llançat per 
Sergi que va rematar Isma entrant 
al primer pal. 

Però quan el Mataró quasi encara 
estava celebrant el gol, dos minuts 
més tard, el Sants va replicar amb 
un altre de Sergi Navarro, el da-
vanter centre que va aprofi tar una 

molt bona pilota fi cada a l'espai. 
A la represa s'havia de tornar a 

començar i ara l'equip santsenc es 
va defensar amb ordre. 

Es veia més a prop l'empat que 
no pas la sentència defi nitiva, però 
el gol no arribava. Però el Mataró 
una vegada més, i tal com va fer 
el dia del Mollet, va lluitar fi ns al 
fi nal. Primer Aitor el va tenir en 
una altra falta aturada pel porter, 
després Uri va xutar fregant el pal, 
i quan faltaven dos minuts per al 
fi nal va arribar l'empat defi nitiu 
novament a la sortida d'un córner 
amb rematada acrobàtica de Fiti i 
pentinada de Marc Cervera (jugador 
del juvenil que acabava d'entrar i 
que el dia abans ja havia marcat en 
la victòria del juvenil del Mataró al 
camp del Barça B), i que va donar 
un punt molt valuós per als homes 
de Jose María Polo just abans del 
descans per Setmana Santa.

L'Horta nou líder

25a jornada (20 març)

Vic - Andorra ...........................................0-1
VILASSAR DE MAR  - Farners ................ 1-1
Molletense - Abadessenc ..................... 1-2
Manresa - Tona ....................................... 2-1
La Jonquera - Martinenc .....................0-1
Mollet - Avià .............................................. 1-1
Horta - Girona B  ................................... 3-2
Sants -CE MATARÓ ................................. 2-2
 L'Escala - Lloret .................................... 2-2

Classificació
Horta i Manresa 44; La Jonquera i 
VILASSAR MAR 43;  Sants 42, Avià 41; 
Andorra 40; Mollet 39; Tona i Martinenc 
38; Vic 35; CE MATARÓ 32; Lloret i Farners 
29; Girona B 28; L'Escala 24; Abadessenc 
19; Molletense 10.

26a jornada (3 d'abril)
Lloret - CE MATARÓ

Una setmana de descans
El CE Mataró arriba a l'aturada de 
Setmana Sants fora de la zona de des-
cens, però no pot pas relaxar-se en el 
tram final de campionat.

Triomf a Can Barça
FC Barcelona B- CE MATARÓ .................... 1-3

El juvenil del CE Mataró va obtenir un 
gran triomf a la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper davant el 3r classificat i puja 
fins al novè lloc amb 35 punts.
Van jugar: Ayoub Jilali, Marwan El 
Hayadi, Marc Cervera, Roger Gisbert, 
Alejandro Domíngez, Óscar Castellano, 
Pol Reñé, Nil Salarich, Ricky Castrillo, 
Enzo Mauro Arévalo i Marcso San Martín, 
entrant també Pol Vallès, Marc Carreras, 
Aboubacar Sylla  i Mikel Bergerandi. Van 
marcar Castellano, Ricky Castrillo (un 
golàs) i Cervera.

Altres resultats de base
Juvenil pref.: CEM B 1-2 Cardedeu
L'equip mataroní és quart amb 40 punts.
Cadet Div. Honor:  Damm 2-1 CEM.
L'equip cadet és 13è amb 23 punts.
Infantil Div. Hon.: CEM 0-2 Jabac Terrassa
L'infantil és 7è amb 31 punts.
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3   GUINEUETA

1  UD MATARONESA

UD MATARONESA: Dani, Guti (Bilal 
46'), Sergio López, Artero, Uri, Delfín 
(Papi 73'), Ibra, Diallo, Said, Vela (Yupa 
86'), Muñoz, Romero.

2  FUNDACIÓ HERMES

1  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA:  Dani, Guti (Bilal 46'), 
Sergio López, Artero, Uri, Delfín (Papi 
73'), Ibra, Diallo, Said, Vela (Yupa 86'), 
Muñoz, Romero.

3  MARTINENC B

0  UD CIRERA

UD CIRERA: Dani, Carnona, Omar, 
Artero, Uri, Delfín (Vela 46'), Isra, Diallo, 
Said, Muñoz, Sergio Cobo (Sergio López 
85').

SEGONA
CATALANA

El partit va començar intens  sense 
un dominador clar del joc, però la 
balança es va decantar del costat 
local abans del minut vint i després, 
quan la Mataronesa buscava l'em-
pat, va arribar el segon, ja a prop del 
descans, en un llançament de falta.

En la segona meitat, la Mataro-
nesa va intentar canviar el signe 
del partit, tot i que moltes decisions 
arbitrals li eren contràries, i Isaac 
va aconseguir el 2-1. Els nervis es 
van instal·lar en les fi les locals, 

arribant els millors minuts de la 
Mataronesa, però sense sort per 
donar la volta al marcador, i en canvi 
en el minut 82 va arribar el tercer 
dels locals, després de dues bones 
intervencions de Rafa.

L'equip llantienc dels tres equips 
mataronins va ser qui va tenir més 
a prop l'empat i això que jugava al 
camp de l'equip millor situat, però el 
bon joc continua sense venir acom-
panyat de resultats a fora de casa. 
Els mongatencs van avançar-se 
molt aviat i després van marcar el 
segon només començar la segona 
part. Tot i el cop, l'equip verd va 
reaccionar i ben aviat Said va re-
duir diferències, també de penal, 
i després en un partit molt obert 
hauria pogut empatar però no va 
haver-hi sort.

Decepció per a l'equip cirerenc que, 
quan està donant la talla a camp 
propi on recentment ha derrotat 
dos equips que encapçalaven la 
classifi cació, ara no acaba de fun-
cionar fora de casa. 

La setmana anterior havien po-
gut amb el líder i en aquesta oca-
sió van caure davant un equip en 
zona de descens però molt lluitador, 
que no els va deixar jugar i que va 
aprofi tar les seves ocasions, i el 
pitjor és que amb aquest triomf se 
situa a un sol punt dels tres equips 
mataronins.

Més a prop del descens
25a jornada (20 març)
Llefià - Besós BV ..................................... 2-1
Martinenc B - CIRERA  ..........................3-0
Hermes - LA LLÀNTIA ............................ 2-1
SANT POL - Gramanet  ........................... 1-1
PREMIÀ MAR - Tecnofutbol .................3-0
Carmelo - Montcada ..............................6-1
Lloreda - Europa B .................................1-0
SJ Montcada - Canyelles  .................... 2-2
Guineueta - MATARONESA  ................... 3-1

Classificació 
SJ Montcada 53; Hermes 52; PREMIÀ 
MAR 50; Llefià 44;  SANT POL i Carmelo 
42; Guineueta 40; Besós BV 36; Europa 
B 35; Lloreda 30; CIRERA, LA LLÀNTIA 
i MATARONESA 28; Martinenc B 27; 
Montcada i Canyelles 24; Gramanet 22; 
Tecnofutbol 16.

Toca descansar
26a jornada (2-3 d'abril)
MATARONESA - Carmelo
UD CIRERA - Lloreda 
LA LLÀNTIA - Guineueta
La pròxima jornada es jugarà passada 
la Setmana Santa

Pla d'en Boet guanya
25a jornada (20 març)
Pineda - Fundació Grama ....................0-4
Singuerlín - Alella .................................5-4
Arenys Mar - Vilassar Dalt ..................0-4
Districte 030 - Llavaneres .................. 2-3
Premià Dalt - Cabrils  ........................... 2-3
Canyelles B - La Florida ........................1-4
Cabrera - Turó Peira ............................... 1-1
LIVERPOOL - Argentona .......................0-5
PLA D'EN BOET - L'Empenta ................. 2-1

Classificació
Fund. Grama 57; Llavaneres 56; 
Argentona 53; Cabrera 51; Vilassar Dalt 
47, Districte 030 40; Cabrils 39; Premià 
Dalt 35; Singuerlín 34; PLA D'EN BOET i 
Turó Peira 32; Pineda 30; La Florida 28;  
LIVERPOOL i Arenys Mar 26; Canyelles 
B 18; L'Empenta 17; Alella 10.
La victòria del Pla d'en Boet li dóna 
una mica d'aire i en canvi el Liverpool 
continua en situació complicada.

  Tres derrotes mataronines

La Guineueta el dia que va visitar Cirera. | ARXIU

3a Catalana
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25  SESROVIRES

24 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Oriol Mas i Pol 
Gavañach porters; Marc Martínez (1), 
Toni Busquets (2), Bernat Muñoz (4), 
Bernat Bonamusa (3), David Pedragosa 
(5), Pepo Juàrez (3), Jan Bonamusa (1), 
Àlex Bosch (1), Dani Aguilera (2), Be-
renguer Chiva (1), Roc Segarra (1), Marc 
Castilla, Eric Martínez, Oriol Vaqué. 

PARCIALS CADA 5': 1-3, 5-5, 6-6, 7-8, 
9-11, 13-12 descans; 16-14, 18-17, 21-20, 
23-21, 24-23, 25-24.  

1A ESTATAL
MASCULINA

El JH Mataró perd per la 
mínima al fortí sesrovirenc

Va ser un partit semblant al de la 
temporada passada en aquella ma-
teixa pista (23-24), però aquest cop 
l'equip mataroní va acabar cedint, 
davant un equip que així trencava 
una ratxa de sis derrotes consecuti-
ves en lliga davant l'equip mataroní. 

El matx va ser vibrant i jugat en 
un gran ambient entre dos equips 
que van defensar a un alt nivell. El 
Joventut va sortir en tromba (0-3 
als 3 minuts), però l'equip sesrovi-
renc va reaccionar i es va mantenir 
la igualtat fi ns al descans (13-12).

 A la represa el Joventut es va po-
sar per davant (18-19), però l'equip 
local va reaccionar amb un parcial 
de 3-0, i després dos penals atu-
rats pel porter local Madico van 
permetre que el Sesrovires s'es-
capés (24-21). Va sorgir de nou la 
capacitat de reacció del Joventut 
que va empatar a 24. L'equip local 
semblava bloquejat però, després 
d'un temps mort, Pol Vilaplana va 
fet el 25-24 que seria defi nitiu, per-
què en els darrers atacs no hi va 
haver encert.

Els de dalt no fallen
24a jornada (19 març)
S.Martí Adrianenc- Lleida Pard. ....37-30
Sant Joan Despí - OAR Gràcia .......30-23
Granollers B - Esplugues .................32-26
UE Sarrià - Sant Cugat .....................29-24
Montcada - Palautordera ................29-29
Sant Quirze - Gavà   ...........................32-17
Sesrovires - JH MATARÓ   ................25-24
S.Bonanova - Maristes Zarag. ........28-28
Classificació 
Granollers B 41; Sant Quirze 40; Sarrià 
i S. Martí Adrianenc 36; JOVENTUT 
MATARÓ 32; Sesrovires 28; Montca-
da 26; Mar. Zaragoza 23; Sant Cugat i 
Palautordera 21; Sant Joan Despí 18; 
Esplugues i Salle Bonanova 16; OAR 
Gràcia 15; Lleida Pardinyes 8; Gavà 5.
25a jornada (2 d'abril)
JH MATARÓ - SANT QUIRZE
Després del descans de Setmana San-
ta  hi haurà un gran partit al Pavelló 
Teresa M. Roca.

El JH Mataró és setè

24a jornada (19 març)

Ascó - Igualada ................................... 31-19
Vilanova Camí - Lleida Pardinyes .28-29
Sesrovires - Vilamajor .....................28-26
Gavà - Canovelles............................. 20-20
Sant Vicenç - Tortosa ........................29-17
JH MATARÓ - OAR Gràcia B .............34-26
Classificació
S.Vicenç 42; Sesrovires 41; Cardedeu 
34; Vilamajor i Canovelles 31; S. Quirze 
26, JH MATARÓ 24; OAR Gràcia B 23; 
Gavà 21; Ascó 20; Vilanova Camí 12; Tor-
tosa 11; Lleida Pardinyes 10 i Igualada 7.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - Cambrils 26-31; 3a 
Prefer.: Vilamajor B- JHM Atlètic 29-29; 
Juvenil mas: JHM - S.Joan Despí 34-28; 
Cadet mas: JHM- Liceo Francès 32-41; 
Inf.Masc.: JHM - SJ Despí 19-34; Cadet 
fem: Vilamajor- JHM 16-25; Inf. fem.: 
Martorell. JHM 19-19.
1a Cat.Fem: Llavaneres-Coope Sant Boi 
25-26. L'equip llavanerenc per un sol 
gol (li valia l'empat) es queda fora de 
la fase d'ascens i jugarà la Copa.

Al revés que l'any passat

Triomf  per a la tranquiŀ litat total
El femení del Joventut va guanyar 
l'OAR Gràcia B de forma clara ob-
tenint dos punts que asseguren 
del tot la permanència fora del 
perill dels possibles descensos 
compensats. 

L'equip mataroní a més va millo-
rar la imatge donada a la primera 
volta quan havia perdut d'onze gols 
a Sabadell i ha superat el seu rival 
a la taula. El matx es va iniciar amb 
una certa igualtat però a poc a poc 
l'equip local va imposar la superior 
experiència davant el jove equip 
sabadellenc. Al descans guanya-
va 18-12 i després va controlar bé.

34 JOVENTUT MATARÓ

26 OAR GRÀCIA B

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Arge-
lich porteres; Cristina Arteaga, Cristina 
Moreno (4), Isabel Latorre (10), Laura 
Gallego, Aina Rossell (5), Tinna Falconi (2), 
Irene Hernández (1), Laia Nonell (4), Saray 
Romero (7), Sandra Cariteu (1). 

Lliga Cat.Fem.

Pedragosa en el partit de casa. | ARXIU

www.eltotesport.com |  P. 7HANDBOL
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El passat dissabte l'equip femení 
de tennis taula del Quadis Centre 
Natació Mataró va perdre de forma 
clara per 0-4 davant el Vic en la 16a 
jornada de la Superdivisió Estatal.

L'equip mataroní va jugar sense 
la seva número 1, Gàlia Dvorak, que 
després del Mundial ha marxat a ju-
gar l'Open de Qatar per tal d'acon-
seguir més punts per al rànquing, 
de cara a la seva participació en 
el preolímpic de l'abril a Istambul.

QUADIS CNM 0-4 VIC

Paula Bueno- Natalya Prosvirnina 2-3
Maria Pérez- Ana García 0-3
Cati Zamorano- Claudia Caymel 0-3
Pérez/Bueno - Garcia/Caymel 2-3

CLASSIFICACIÓ: Cartagena 26, Balaguer 
24, Arteal Santiago 20, Priego 16, Linares, 
Irún 14; Calella i QUADIS CN MATARÓ 12, Vic 
10, Falcons i School Zaragoza 2.

La mataronina es va imposar 
en els 400 metres fent nou 
rècord català de la categoria

El passat dissabte es van disputar 
a Sabadell els Campionats d'Espa-
nya de la categoria júnior en pista 
coberta i la mataronina Sara Dorda 
(AA Catalunya) va aconseguir el tí-
tol en la prova dels 400 metres lli-
sos amb un extraordinari temps de 
55:30 que signifi quen nou rècord 
català de la categoria i la segona 
millor marca espanyola de tots els 
temps a només 11 centèsimes del 
rècord estatal. Va superar la segona 
classifi cada de la prova, Hermínia 
Parra del Playas de Castellón per 
quasi mig segon. L'entrenador de 
la Sara és el mataroní Xavier Grau 
de sempre vinculat al GA Lluïsos.

En els mateixos campionats van 
participar-hi dos atletes dels clubs 
mataronins. Dels GA Lluïsos va par-
ticipar-hi Arnau Monsech, que va 
ser 5è en la semifi nal dels 800 m 
amb un temps d'1.58.40. El repre-
sentant del Laietània va ser Ayoub 
Sighiouri, que va disputar la pri-
mera semifi nal de 1500m amb un 
temps de 4:03.74 (MMP), entrant en 
una 4a posició que no li va perme-
tre el passi per a disputar la fi nal. 

Joyas campió estatal veterà
El passat cap de setmana es van 
disputar a Antequera (Málaga) els 
Campionats d'Espanya veterans i 

Sara Dorda campiona d'Espanya 
júnior en pista coberta

María Pérez, del Quadis. | ARXIU

Dorda s'exclama en veure la gran marca que acaba d'aconseguir. | FACEBOOK AA CATALUNYA

Derrota del Quadis 
a la Superdivisió 

allà l'atleta del GA Lluïsos Joaquin 
Joyas, que és el recordman mun-
dial de la seva categoria, va acon-

seguir el títol de 800 m llisos de 
la categoria M55 amb un temps de 
2.16.57 després d'una cursa tàctica. 

Xantal Oller campiona de 
Catalunya veterana
Diumenge es va disputar a Lloret 
una nova edició del campionat de 
Catalunya de 10.000 en pista i allà 
l'atleta del GA Lluïsos Xantal Oller 
va guanyar el títol en la categoria 
F45 amb un temps de 45.20.32.

Més de 400 participants en la 
Cursa de Caldetes organitzada 
pel C.A. Laietània
El passat 6 de març al matí es va 
celebrar la 27a Cursa Popular de Caldes 
d'Estrac amb quasi 500 participants que 
varen recórrer els 10Km del recorregut 
que passa per les 4 Viles. (Caldetes, Lla-
vaneres, Sant Vicenç de Montalt i Arenys 
de Mar). El guanyador va ser l'atleta del 
Castillejos de Càceres Carles Montllor 
(33,47). La primera noia va ser Inés Cara-
zo (Club Atlètic Calderí) amb 40,43. 

el Esporttot POLIESPORTIU
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Bons resultats del CNM a la Duatló de Banyoles

El conjunt mataroní tanca 
de manera positiva la seva 
participació en el Campionat 
de Catalunya per Grups d'edat

El diumenge es va córrer la XXVI 
edició de la Duatló de Banyoles, la 
més antiga de Catalunya i que, per 
tant, sempre gaudeix d’un renom 
que la fa especial.

Clàudia Luna suma un nou podi 
a la categoria
L'edició d'enguany corresponia 
al campionat de Catalunya de 
Grups d'Edat, i la representació 
del Centre Natació Mataró no va 
passar desapercebuda. En cate-
goria femenina, Clàudia Luna va 
entrar en la 4a posició general i 3a 
en la seva categoria (20-24 anys). 
L’atleta mataronina va baixar una 
mica el seu rendiment degut a la 
pluja que va caure, extremant la 
prudència en les baixades en bici-
cleta. Circumstància que li va fer 
perdre opcions d’assaltar el grup 
capdavanter. 

Santi Abad es corona en la 
seva categoria
En categoria masculina, marcada 
per la gran rivalitat i competitivitat 
entre els participants, els membres 
del Centre van assolir tres bons 
resultats en la classifi cació. Pablo 
López va entrar en 7a posició, i va 

Espanya, amb tres "sirenes", perd 
el primer partit del preolímpic

Grècia ha estat superior a la 
selecció espanyola, amb Bach, 
Tarragó i López

La selecció espanyola femenina de 
waterpolo va començar amb mal 
peu el Preolímpic de waterpolo de 
Gouda, caient derrotada davant 
Grècia per 11-14.

Va ser un partit sempre domi-
nat l'equip grec, que al descans ja 
guanyava per 4-7, trobant molts 
forats en la defensa espanyola. A 
la represa Miki Oca va assajar una 

defensa molt tancada, amb dues 
jugadores sota pals al costat de la 
portera, que primer va bloquejar 
una mica l'atac grec i Espanya es 
posava a un (6-7), però aviat van 
començar a trobar solucions, re-
cuperant l'avantatge, i fi ns i tot el 
van ampliar fi ns als quatre gols 
(7-11). Laura López va fer els seus 
dos gols (Roser Tarragó també en 
va fer dos) per reduir la diferència, 
però en el tram fi nal les gregues 
van tornar a obrir forat.

En els altres dos partits del grup, 
Estats Units va derrotar Japó per 
18-1 i Canadà a Sud-àfrica per 17-2, 
cosa que indica clarament que en 
el grup hi ha dos equips molt més 
fl uixos i per tant sembla clar els 
quatre que passaran a Quarts de 
fi nal quan es jugarà el partit decisiu 
a tot o res, contra un dels quatre 
primers de l'altre grup.

ser 2n classifi cat en la seva cate-
goria (20-24 anys). L'Edu López, 
demostrant una gran projecció, 
va fi nalitzar en la 16a posició de la 
general i Santi Abad ho va fer en 
la dissetena plaça de la general, 
convertint-se d’aquesta manera en 
campió del grup d'edat de la seva 
categoria (40-44 anys). 

Meritòria segona posició per 
equips
Pel que fa a la classifi cació per equips, 
el conjunt mataroní va aconseguir 
una gran 2a posició en categoria 
masculina, per acabar de demostrar 
la bona actuació de l'equip en els 
Campionats de Catalunya de Duatló 
per grups d'edat disputat a Banyoles. 

L'equip del CNM que va participar a la Duatló de Banyoles. | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 9POLIESPORTIU
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Victòria del Futsal Aliança Mataró 
que es coŀ loca tercer

Anna Roure, Marta Dorda, Inés Fanlo i Arseni Sañé. | CEDIDA

Els mataronins escalen fi ns la tercer aposició després de la seva victòria | Arxiu

1  PENYA JOHAN

7  ALIANÇA MATARÓ

FUTSAL: Parés (2), Gómez (1), Chiheb, 
Caballeria (1), Sevilla (2), Rodríguez (1), 
Cano, Canal, Villarin, Villarin, Requena, 
Pulido.

Després de fer un mal inici de se-
gona volta i encadenar una sèrie 
de mals resultats, el Futsal Aliança 
Mataró ha reaccionat, i després de 
guanyar ara fa quinze dies el derbi 
maresmenc davant el Premià de 
Mar, diumenge passat va sumar una 

nova victòria després de superar a 
domicili per 1 a 7 a la Penya Johan 
de Santa Coloma de Gramenet. 
Després d’aquesta victòria el con-
junt mataroní escala fi ns a la ter-
cera plaça.

Després d’una primera part molt 
disputada, els mataronins van mar-
xar al descans guanyant 0-1 gràci-
es a un gol de Miki Rodríguez. A la 
represa els mataronins van prémer 
l’accelerador i amb tres gols en vuit 
minuts van encarrilar la victòria, 
fi ns a l'1 a 7 fi nal que refl ectiria el 
marcador.

Inés Fanlo i Marta Dorda  campiones  
d'Espanya d'hoquei herba

El passat diumenge dues juga-
dores mataronines d'hoquei her-
ba, Marta Dorda i Inés Fanlo, es 
van penjar la medalla d'or en 
els Campionats d'Espanya de 
categoria cadet celebrat a les 

instal·lacions del club Júnior a 
Sant Cugat del Vallès, formant 
part de la selecció catalana.

A la fi nal es van enfrontar a 
Madrid, a qui van derrotar per 2-1 
després d'una remuntada.

Tres membres del CN 
Mataró La Sirena 
campions d’Espanya 
de waterpolo en 
categoria infantil

Durant quatre dies s'ha jugat a 
Valladolid el campionat d'Espa-
nya Infantil Mixt de waterpolo de 
Federacions Territorials, on tres in-
tegrants de la selecció de Catalunya 
formen part del CN Mataró La 
Sirena. L'Ernest Gil com a entre-
nador, i els dos jugadors que han 
tingut un paper destacat al llarg del 
torneig, en Jan Ruiz i en Pol Daura.

Els catalans es van mostrar su-
periors al llarg de tot el torneig su-
mant victòries contundents fi ns a 
la fi nal, on van derrotar la selecció 
d'Andalusia per 10 a 6.

TERCERA 
NACIONAL

el Esporttot POLIESPORTIU

Guanyen una posició 
a la taula, amb opcions 
de fer-ho fins a 
la segona posició
21a jornada (20 març)
Montsant - ARENYS DE MUNT ............. 4-2
SANT JOAN VILASSAR - Arrels  ..........0-0
Cerdanyola- VILASSAR DE MAR .........5-5
COVER PREMIÀ MAR - Lloret  ...............7-2
Sagarra - Ràpid Santa Coloma .......... 2-2
Parets - PINEDA .......................................1-4
Penya Johan - FUTSAL MATARÓ ......... 1-7
Centelles - Lliçà d'Amunt  ..................31/3

Classificació 
Cerdanyola 59; Centelles 41; FUTSAL 
MATARÓ 37; Lliça d'Amunt 36; 
Montsant 35; SANT JOAN VILASSAR 34; 
COVER PREMIÀ MAR 34; Penya Johan 
31; Arrels 30; VILASSAR DE MAR 29; PI-
NEDA 26; Sagarra 25; ARENYS DE MUNT 
18; Parets 16; Rapid Santa Coloma 15 i 
Lloret Costa Brava 6.

22a jornada (2 abril)
Lloret Costa Brava - FUTSAL MATARÓ
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Batman vs Superman  

 [dj] 22:45  23:20  00:20  [dv-diu] 23:20  00:20            

[dv-dll] 12:00  12:20  16:00  17:00  18:00  19:05  19:30  20:10  21:10 22:10 

 [dj i dm-dj] 16:00  17:00  18:00  19:05  20:10  21:10  22:10

Mi gran boda griega 2  12:15  16:00  18:15  20:20  22:25  00:30

Resucitado  12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Agente contrainteligente 12:15  16:00  20:45  01:00

Calle Cloverfield 10 [dj-dll] 12:15  17:00  19:50

 [dm-dj] 19:50  22:05

El pregón 12:15  16:00  18:00  20:40  22:30  00:25

El regalo [dj-dll] 12:10  16:00  22:40  01:00 

 [dm-dj] 16:00  20:05  22:40 

La modista 16:00  22:20

Kung Fu Panda 3 [dj-dll] 12:20  16:00  18:05  18:40  20:05

 [dm-dj] 18:05                [En cat.] [dv-dll] 12:00

Leal 12:10  16:45  19:20  22:00  00:40

Cien años de perdón [dj-dll] 18:25  20:30  22:40  00:50

 [dm-dj] 16:00  18:25  20:30  22:40

La habitación [dm-dj] 18:00 Tenemos que hablar [dm-dj] 16:00

Deadpool [exc. dj] 22:40                     00:50

Zootrópolis      12:20  16:00  18:20 Spotlight   [dm-dj] 16:30

El renacido [dj-dll] 22:05            [dm-dj] 19:10

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Batman vs Superman  16:00  18:15  19:00  20:30  22:00

Mi gran boda griega 2  

 [dmc.-dll.] 16:15  18:15  19:00  22:30        [dm.-dj.] 18:15  19:00  22:20

Calle Cloverfield 10 

 [dmc.-dll.] 16:00  22:30            [dm.-dj.] 18:00  22:20

El pregón  16:30  18:30  20:15  22:15

Agente Contrainteligente  16:20  18:20  

Leal 15:55  18:10  20:25

Kung Fu Panda 3 16:15  18:20

Cien años de perdón 20:20  22:20

La habitación  22:40 

Spotlight  20:00 

Zootrópolis 16:00  18:00

El renacido 21:30

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

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

Primavera en Normandia 

 18:00 (25 i 29 març)     20:00 (26, 27 i 28 març)     

Techo y comida 20:00 (25 i 29 març)     22:00 (26, i 27 març)     

Nunca es tarde 22:00 (25 març)     18:00 (26, 27 i 28 març)

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

CINEMES HORARI 1716.indd   2 22/3/16   20:10



Cinema: Joan Millaret - AMIC

 Stéphane Brizé aposta per un 
cinema social lligat a l’actualitat 
europea de la crisi econòmica i 
l’atur. En aquest fi lm, Thierry és 
un home en la cinquantena, casat 
i amb fi lls, que després d’anys a 
l’atur, trobarà feina en uns grans 
magatzems com a supervisor.

Però el treball que realitza 
Thierry no dista massa de la feina 
de vigilant, fi ns i tot de policia,  par-
ticipant també en silenci en l’acu-
sació i interrogatori als autors de 
petits furts o als mateixos operaris 

'Treball i ètica'

'La ley del mercado' d'Stéphane Brizé

que han comès infraccions. 
Així, el que en principi sembla 

un fi lm que planteja el drama de 
l’atur en edats avançades, acaba 
parlant de la dignitat personal i de 
les conviccions pròpies en temps 
dolents que propicien les rebaixes 
i les claudicacions personals.

 “La ley del mercado” és una pel-
lícula d’aparença petita, discreta, 
sense pretensions, rutinària i mo-
nòtona fi ns i tot, amb un seguit 
de situacions gens subratllades 
per una càmera distant, que no 
vol ser intrusiva i que li dóna una 
semblança de documental. 

Un moment de la pel·lícula

Nota informativa:

A causa del canvi de propietat 
de Cinemes Arenys, estem 
pendents de confirmar la 
continuïtat del concurs que  
patrocinaven.

Disculpeu les molèsties, en 
les pròximes setmanes espe-
rem poder tornar a posar en 
marxa el concurs. 

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1716 del 24 al 31 març de 2016

Tot Cinemes 1716.indd   3 22/3/16   20:11



EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.TOTMATARO.CAT/RSS // TROBA’NS TAMBÉ A FACEBOOK I TWITTER

EL TOT MATAREL TOT MATAR
CADACADA

LESLES 24H 24H A A
A PROP TEU
A PROP TEU

Cinemes Les estrenes núm. 1716 del 24 al 31 març de 2016

BATMAN V. SUPERMAN

Davant la por de les accions que pugui 
dur a terme Superman, el vigilant de 
Gotham City apareix per posar a ratlla el 
superheroi. L'home d'acer i Batman se 
submergeixen en una contesa territorial. 
Però les coses es compliquen.
Direcció: Zack Snyder
Intèrprets: Henry Cavill, Ben Affleck, 
Amy Adams, Laurence Fishburne
151min

MI GRAN BODA GRIEGA 2

Seqüela de la reeixida comèdia romànti-
ca 'Mi gran boda griega', en una història 
que revela el secret de la família Por-
tokalos al voltant d'un altre casament 
grec, encara més gran que la primera.
Direcció: Kirk Jones
Intèrprets: Nia Vardalos, John Corbett, 
Elena Kampouris, John Stamos, Alex 
Wolff
94min

RESUCITADO

Un home segueix a un centurió romà 
agnòstic amb la missió d'investigar la 
desaparició del cos de Jesucrist i els 
creixents rumors sobre la resurrecció 
del Messies. 
Direcció: Kevin Reynolds
Intèrprets: Tom Felton, Joseph Fiennes, 
Cliff Curtis, Peter Firth, Leonor Watling, 
Mish Boyko
107min

O LOS TRES O NINGUNO

Història del petit Kheiron (director de la 
pel·lícula) i els seus joves pares, Hibat i 
Fereshteh, dues persones d'optimisme 
irreductible, i del viatge que van re-
alitzar anys enrere des d'una petita 
població al sud de l'Iran fins a París. 
Direcció: Kheiron
Intèrprets: Kheiron, Leïla Bekhti, G. Dar-
mon, Zabou Breitman
102min

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA

Sachi, Yoshino i Chika són tres germanes 
que viuen a Kamakura, a la casa de la 
seva àvia. Un dia, rebran la notícia de la 
mort del seu pare, que les va abandonar 
de petites. Al funeral coneixeran la filla 
que el seu pare va tenir 13 anys enrere. 
Direcció: Hirokazu Koreeda 
Intèrprets: Haruka Ayase, Masami Naga-
sawa, Suzu Hirose, Kaho, Ryô Kase
128min

LA MODISTA

Tilly Dunnage, una glamurosa modista, 
torna a Dungatar després de molts anys 
treballant en exclusives cases de moda 
de París. No només es reconciliarà amb la 
seva mare i s'enamorarà, sinó que acon-
seguirà transformar les dones del poble. 
Direcció: Jocelyn Moorhouse
Intèrprets: Kate Winslet, Liam Hem-
sworth, Judy Davis
118min
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La caràtula del llibre

El darrer esforç dels portants, ja a la Plaça del Peix

Cedida 

Daniel Ferrer 

El que no es va poder celebrar diumenge passat va ser la tra-
dicional Matinal de Saetes que es va haver de suspendre per 
la pluja que queia una hora abans. Va ser una llàstima perquè 
al punt del migdia el sol que feia era radiant, bonança que va 
acompanyar les tradicionals imatges amunt i avall de la canalla 
amb palmes i palmons.

Saetes suspeses

a molt bon ritme i un cop tot el 
pas ja era a la Peixateria l'emoció 
es va desfermar entre els soferts 
portants.

Els primers actes
El Prendiment va començar, amb 
l'escenifi cació i de la traïció a Judes 
a Jesús i l'apressament d'aquest, 
en una litúrgia escènica que la 
gent de l'entitat prepara i se sap de 
memòria. Tot seguit compareixien 
els Armats, amb el carro i el seu 
conductor –imatge enguany de la 
Setmana Santa local– al capdavant 
i començava una Processó que 
era la tercera en tres dies després 
de la de Maria al peu de la Creu 
de divendres i la de la Coronació 
d'Espines de dissabte. | Cugat C.

  Eren les onze tocades de la nit 
que, amb recolliment, el pas de 
Jesús Captiu entrava a Santa Maria. 
Ja feia dues hores del moment més 
esperat del dia, quan l'imponent 
misteri de la confraria homònima 
va pujar a ritme valent de cames 
i cors la costeruda pujada que fa 
la Baixada de les Escaletes, val-
guin les redundàncies. L'escena, 
convertida en indispensable pel 
Diumenge de Rams de Mataró, va 
tornar a omplir de gom a gom ja 
no tan sols les voreres de la prò-
pia via, sinó també la Peixateria, 
el Carrer i la placeta de Sant Joan 
i també la Plaça Xica on una pan-
talla gegant permetia seguir la re-
transmissió que feia m1tv. Amb 
nou capatàs, el Captiu va pujar 

El Prendiment corona el Diumenge de Rams, que es 
queda sense Matinal de Saetes

Jesús Captiu completa amb 
èxit l'ascens de Les Escaletes

 El llibre 'Estima i fes el que vul-
guis' ja és a la venda per internet o 
físicament a les llibreries 'Buc de 
Llibres' i 'Dòria Llibres' de la ca-
pital del Maresme. Per 18 euros es 
pot adquirir aquest recull d'articles 
d'opinió de Pep Manté i Spa, ad-
vocat laboralista i "militant de la 
vida" tal com se'l presenta. Manté, 
molt conegut a la ciutat, va ser col-
laborador del 'Crònica de Mataró' 
i sis anys després de la seva mort es 
publica aquest recull d'algunes de 
les seves intervencions setmanals 
a la capçalera local. 'Estima i fes el 
que vulguis' s'ha editat gràcies a una 
campanya de micromecenatge de 
Quòrum Llibres, l'editorial que l'ha 
tirat endavant.

Projecte coral
La cura de la selecció dels articles, 
així com una introducció als dife-
rents àmbits amb els quals es va 
relacionar Manté ha anat a càrrec 
d'amics com Anna Huertos, Salvador 
Milà, Miquel Torner, Agàpit Borràs, 
Pep Riera, Sheriffo Jarju o Pep Comas 
entre altres.

El 19 d'abril la Biblioteca Antoni 
Comas acollirà la presentació del 
llibre. | Redacció

Quòrum Llibres edita 
'Estima i fes el que vulguis'

El llibre d'articles de 
Pep Manté ja és a la 
venda

CulturaCultura núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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L'obrador de + Dolç, ple de mones en procés

 Anna Aluart 

Segons el Costumari Català de Joan Amades la Mona 
de Pasqua rep aquesta denominació des del segle 
XV per a aquest dolç esponjós que tots coneixem. 
De fet, fa molts anys era un pastís de brioix que se 
solia acompanyar de xocolata, ou dur i llonganissa 
seca com a símbol tradicional de la fi nalització de 
l'abstinència de Quaresma. Això ja no és ben bé així 
i la xocolata ha pres bona part del protagonisme.

Tot i que hi ha algunes referències més antigues, 
no és fi ns al 1783 quan la Reial Acadèmia Espanyola 
de la Llengua reconeix aquesta tradició "catalana, 
valenciana i murciana". Una tradició que a casa 
nostra sempre s'havia atribuït al fet que els padrins 
o els avis regalessin "La Mona de Pasqua" als seus 
fi llols o néts el Diumenge de Pasqua Florida. Tot i 
que això també ha anat evolucionant, Amades explica 
que el Diumenge es regalava i el Dilluns de Pasqua 
era tradició "reunir-se dues o tres famílies o un grup 
d'amics" per anar a "menjar la mona en algun indret".

És a partir de la segona meitat del segle XIX 
quan les mones perden el sentit senzill dels inicis 

Tot i que la Mona de Pasqua és un 
element vinculat a la religió i com 
a símbol de la fi nalització del perí-
ode de Quaresma, ha evolucionat 

amb els anys com a regal dolç de padrins a fi -
llols. Des de mitjans del segle XIX la Mona tra-
dicional va passar a convertir-se en una mona 
de xocolata i amb tota la imaginació i crea-
ció avui en dia podem veure grans obres d'art.

Pastisseries i obradors treballen de valent per 
ultimar tots els detalls de les mones encar-
regades. I és que en els darrers anys la per-
sonalització d'aquestes ha afl orat molt, ja no 
només en les peces de xocolata que s'hi incor-
poren sinó en els gustos i tipus de xocolata. 
La moda, però, segueix infl uint en la deman-
da dels més petits. Aquest 2016 les peticions 
circulen entre la Patrulla Canina i Star Wars.

Descobrim d'on ve la tradició de la Mona de 
Pasqua i quin és el seu secret més preuat.

Mones de Pasqua:
tradició històricaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Anna Aluart i cedides

Pastisseries i obradors treuen fum aquests dies 
per personalitzar cadascuna de les mones

Tot Reportatge 1716 Mones de Pasqua.indd   2 21/3/16   19:59



RANGE ROVER SPORT
landrover.es

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

Empty Quarter. 650.000 km2 de desert hostil i implacable. I malgrat
això, el 3 de novembre de 2013 un vehicle va ser capaç de travessar-lo
a més de 200 km/h i en tan sols 10 hores i 22 minuts.
Range Rover Sport: rendiment a un altre nivell.

Gamma Range Rover Sport. Consum Combinat (l/100km): des de 7,3 fins a 12,8.
Emissions CO2 (g/km) des de 194 a 298.
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Senyors i senyores, a la baixa

Una tradició també molt mataronina, aquesta del 
Diumenge de Rams, és el consum dels "senyors i 
senyores". Es tracta d'unes galetes dolces, gene-
ralment fetes amb farina, ous i sucre, que antiga-
ment es penjaven a les palmes per adornar-les. Tot 
i que hi ha pastisseries com Casa Graupera o la 
Pastisseria Uñó que les segueixen elaborant s'ha 

perdut molt la tradició de comprar-les i, qui ho fa, 
en moltes ocasions és directament per menjar-les, 
no per adornar les palmes. 

Reben aquest nom de "senyors i senyores" preci-
sament per la seva forma humana d'homes i de 
dones. També és veritat que amb els anys es van 
introduir animals com ara gallines, vaques o conills 
i també transports com cotxes i trens.

i es reconverteixen amb grans fi ligranes on la xo-
colata n'és la protagonista. És així també com "l'ou 
de Pasqua" passa de ser un ou amb closca pin-
tat a un ou dolç i ensucrat: un ou de xocolata.

Més personalització

Tot i que la tradició religiosa ha perdut força, la tra-
dició social i cultural més o menys s'ha mantingut. 
Així també ho asseguren els pastissers que aquests 
dies fan treure fum als seus obradors. "Aquest any 
la Setmana Santa ha caigut molt aviat i pràctica-
ment hem deixat de fer torrons i ens hem posat a 
fer mones", explica Rosa Maria Uñó, propietària de 
la Pastisseria Uñó. 

La tendència dels últims anys és la personalització 

de les Mones. "Cada vegada les volen més persona-
litzades, nosaltres optem per fer alguns models i en-
senyar alguns exemples", explica Teresa Graupera, 
propietària de Casa Graupera. Una personalització 
que passa per la decisió de la xocolata -amb més 
cacau o amb menys-, la incorporació de diferents 
elements decoratius, la base -pastís o xocolata- i 
altres factors com el preu o la mida.

Tot i la personalització, que afl ora, els elements de-
coratius se centren -com en els últims anys- amb les 
sagues o personatges de moda. Aquest 2016 els pro-
tagonistes són la Patrulla Canina, Star Wars i Frozen.

Molt de Mataró

Si diuen que a Mataró som "capgrossos" per tossuts 

Reportatge

Tot Reportatge 1716 Mones de Pasqua.indd   4 21/3/16   20:00



 Anna Aluart 

i oportú per crear les seves mones. A la xocolateria 
i pastisseria artesana + Dolç el secret el tenen en la 
xocolata. De forma totalment artesana processen la 
xocolata, importada de Bèlgica, la fonen i la treballen 
deixant volar la imaginació. És així com elaboren les 
peces de xocolata, els ous, la base i les decoracions 
pertinents per acabar de muntar el trencaclosques 
de la Mona de Pasqua de cadascú. En Cristian i la 
Natàlia, propietaris de + Dolç, creuen que precisa-
ment el tractament de la xocolata belga els permet 
personalitzar al màxim les seves creacions i que els 
aporta la diferència.

I és que amb la xocolata passa com amb els co-
lors, que n'hi ha de tot tipus i per a tots els gustos. 
És per això que totes les pastisseries i obradors 
opten per escoltar al client i adaptar-se als seus 
gustos. "Nosaltres creiem que la tradició es manté 
perquè oferim mones de tot tipus, personalitza-
des i de tots els preus", assegura Uñó. "Amb xo-
colata es pot fer pràcticament tot, no té límits, tot 
depèn del temps i la inspiració", creu Graupera.

Milers de mones a punt

Tot i que el component religiós pràcticament s'ha 
abolit amb el regal de la mona de padrins a fi llols, el 
component tradicional no sembla tenir intenció de 
desaparèixer. Per aquest 2016, pastisseries i obra-
dors preveuen vendre milers de mones, només a la 
ciutat de Mataró.

La tradició es manté 
perquè oferim 
mones de tot tipus, 
personalitzades i 
de tots els preus”

segur que tampoc és perquè sí. Fa anys que a la 
Pastisseria Uñó els demanen mones de pasqua re-
lacionades amb la Família Robafaves. Aquest any 
doncs, han decidit crear-les a través de dibuixos de 
l'artista local, Lara Sánchez. Unes reproduccions de 
més d'un metre d'alçada han cridat l'atenció al seu 
aparador i altres de més petites ompliran les panxes 
dels més mataronins aquests dies. 

Casa Graupera en canvi, per aquest any han 
volgut homenatjar al centenari de Roald Dahl, en 
paral·lel a una acció de celebració que es condueix 
des de les escoles de la ciutat. És per això que han 
col·laborat en la creació de xocolates inspirades 
amb el llibre "la Fàbrica de Xocolata". De totes ma-
neres la mona per excel·lència d'aquest any per a 
Casa Graupera és el BB8, el nou robot d'Star Wars.

El secret de la xocolata

Cada obrador treballa a la seva manera, amb la 
seva tècnica i el producte que consideren necessari 
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LUIS
G E S T O R I A

Fiscal, Laboral, 
Advocats i Assegurances

Camí Ral 336 · Mataró 

93 796 10 31

www.luis.cat

Arxiu 

Primera pedra del nou Port de Premià
Les obres afecten 18.000 metres quadrats, duraran uns 18 mesos i es preveu que el 
nou centre comercial generarà uns 450 llocs de treball directes i indirectes

Comerç: Redacció

   Marina Port Premià SL ha iniciat 
la construcció de la nova àrea co-
mercial del Port de Premià de Mar, 

que disposarà de 18.000 metres 
quadrats de botigues, 15.000 me-
tres quadrats de passeig marítim i 
un miler de places d'aparcament. 
La inversió és d'uns 20 milions 

d'euros i el nou centre generarà 
entre 400 i 450 llocs de treball di-
rectes i indirectes. Les obres es-
taran enllestides el setembre del 
2017, en uns 18 mesos.

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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 L'alcalde Miquel Buch explica que 
l'Ajuntament ha estat "molt protec-
tor" amb el projecte i en aquest sentit 

ha afi rmat que la zona serà un espai de botigues i comerços in-
tegrat al poble. "No s'ha de transformar en un Mataró Parc, Les 
Glòries o La Maquinista (...) No serà un nexe: el Port formarà part 
del municipi”; “volem un espai combinat amb oci, restauració i 
botigues”, ha afegit. El projecte, concretament, té previst la cons-
trucció de 18.000 metres quadrats d'àrea comercial formada per 
nou edifi cacions o illes d'una sola planta. També es construirà el 
Passeig Marítim de Premià de Mar, que es concep com un espai 
verd de 15.000 metres quadrats. 

"No serà un 
Mataró Parc"

L'alcalde de Premià de Mar, 
Miquel Buch, assegura que la 
nova superfície no es transfor-
marà en una àrea tipus Mataró 
Park o La Maquinista, sinó que 
"serà un espai més de botigues i 
comerços del poble". La infraes-
tructura portuària té més de 40 
anys, però fi ns ara no es desen-
voluparan els entorns. L'alcalde 
Miquel Buch, el tinent d'alcalde 
David Gutiérrez i el director gene-
ral de l'empresa concessionària 
Marina Port Premià, Joan Conde, 
han estat els encarregats de posar 
la primera pedra de la urbanitza-
ció del nou port. En uns 18 mesos, 
la zona es convertirà en una àrea 
"de restauració, comerç i zona 
verda. Serà un nou pol econòmic 
i un referent per a la comarca i el 
territori", ha assegurat el regidor 
David Gutiérrez.

El projecte contempla que hi 
haurà 1.000 places d'aparcament 
per a cotxes. A més a més, es tras-
lladarà el Club Nàutic davant del 
futur pàrquing.

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-3171 CTRA. MATA, Bajo seminuevo 1 hab., cocina americana, amueblado, pk opcional........390€ T.I.
REF. A-3170 ROCAFONDA, Piso reformado de 3 hab. y cocina independiente, con patio....................460€ T.I.
REF. A-2174 EIXAMPLE, Piso reformado de 2 hab. y cocina independiente, 1 baño compl................450€ T.I.
REF. A-1408 CENTRO, Bajo seminuevo amueblado y con electrodomésticos, trastero incluido..........500€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE, 1 hab. seminuevo, cocina indep., amueblado y equipado pk opc.............505€ T.I.
REF. A-6492 MOLINOS, Piso  grandes dimensiones 4 hab., cocina office, 1baño, reformado.............525€ T.I.
REF. A-4297 Z. CERDANYOLA,   Finca seminueva, 2 hab, cocina americana, pk incluido....................650€ T.I.
REF. A-2343 VIA EUROPA, Piso 95m2, 4 hab., 1  suite, cocina office, amueblado................................750€ T.I.
REF. A-1443 Z. HABANA, Planta baja seminueva con terraza, 2hab. baño y aseo, pk inluido..............830€ T.I.
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Arxiu 

Conjura per reindustrialitzar el Maresme
Es constitueix la Taula de Política Industrial del Maresme amb el consens dels 30 
municipis de la comarca, de la patronal i dels sindicats

Indústria: Redacció

   La indústria maresmenca ha de 
recuperar el pes que havia tingut 
en el passat. Amb aquest objectiu, 

el Consell Comarcal del Maresme 
ha impulsat la constitució de la 
Taula de Política Industrial del 
Maresme que estudiarà la situa-
ció actual del sector i defi nirà una 

estratègia que afavoreixi la conso-
lidació de les empreses existents i 
la captació de noves indústries ge-
neradores de nous llocs de treball.

La Taula de Política Industrial 

Pressupostos sense compromís

URGÈNCIES 24 hores
365 dies l’any

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS
M 609 305 272   T 937 500 641miguel@iluroelectric.com

SOM

PROFESSIONALS

Pressupostos sense compromís

URG
ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS
miguel@iluroelectric.com

SOM

PROFESSIONALS

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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 Hi ha indicadors que afavoreixen el 
sector com una certa tendència a la relo-
calització a l'arc mediterrani de sectors, 
com el tèxtil, o l''Estratègia Europa 2020 

que aposta per una recuperació econòmica a partir de la reindus-
trialització dels estats membres a partir d'empreses competitives 
que segueixin un creixement sostenible i generador de llocs de 
treball. Segons la Consellera delegada de Promoció Econòmica del 
CCM, Alicia Rodríguez, la Taula és l'eina principal de l'apartat de 
política industrial del Pla d'Acció 2016-2018 i tindrà 5 línies prin-
cipals d'actuació: estratègia industrial, promoció de l'ocupació, 
formació FP + formació contínua, polígons d'activitat econòmica 
(PAE Maresme) i infraestructures i mobilitat. 

Cinc línies 
d'actuació

del Maresme parteix del consens 
dels 30 municipis de la comarca, 
de la patronal i dels sindicats. A 
més, té el suport de la Diputació 
de Barcelona i compta amb la par-
ticipació activa de TecnoCampus 
Mataró-Maresme i del Centre tec-
nològic Eurecat. La fotografi a dels 
actors participants ja mostra el 
grau de consens amb què neix la 
iniciativa.

Crear el clima apropiat
El Maresme, territori amb una gran 
trajectòria empresarial i emprene-
dora, s'ha vist força castigat en els 
darrers anys, primer per la des-
localització industrial i després 
per la crisi econòmica. Tot i això, 
manté actives 1.460 empreses que 
donen feina a 18.504 persones, de 
les quals 15.236 són assalariades 
i 3.268 cotitzen en el règim d'au-
tònoms. Els signants de la Taula 
consideren que el territori té prou 
elements per poder crear el clima 
apropiat per enfortir aquestes em-
preses i atreure'n de noves. 
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

COMPRA VENDA 

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros, etc. 631.565.231 
ES VEN ASSECADORA. 685.464.439 
LLUIS ROURA Y Rafols particular 
vende telf 646.436.306 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82
VILASSAR DE DALT. Piso bajo tipo 
duplex, reformado, 2h. (una arriba) 
comedor con cocina reformada, baño, 
impecable, 90.000€. 651.862.517
Z. D’ARA. Piso con ascensor, 86m2. 
3h. comedor amplio con salida a 
balcón con vistas panorámicas, baño 
y aseo, cocina con galería, oportuni-
dad, 90.000€. 626.529.009
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cuina. 
Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
MATARÓ-HAVANA. Planta baixa tipus 
dúplex, 2 habitacions, pati de 12m2. 
600€/mes 93.790.96.09

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ-ESTACIÓ. Pis de 2 habi-
tacions, any 2000, saló-menjador, 
cuina independent. 575€/mes 
93.790.96.09
ARENYS DE MUNT-CENTRE. Pis de 
4 habitacions, saló-menjador 25m2, 
cuina offi ce, balcons. 550€ /mes 
93.790.96.09
CERDANYOLA. Local de 68m2. cu-
alquier actividad, económico, 200€. 
626.52.90.09
Z. CENTRE. Piso-apartamento duplex, 
dispone de comedor con cocina ame-
ricana, balcón, habitación tipo suite 
con baño, semi-amueblado, 500€. 
651.862.517
LOCAL 250M2.  550€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 
LOCAL 80M2.  400€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 
ALQUILO HABITACIÓN mujer. 
616.061.302 

TREBALL

FRANKFURT PRECISA planchista. 
Entregar CV en C/Esteve Albert 47. 
De 13:00 a 16:00h. 
IMMOBILIÀRIA CERCA COMERCIALS 
per a Premià de Mar i Mataró. No cal 
experiència. Sou fi x més comisions. 
Contracte indefi nit. Enviar currículum 
a pisospremia@hotmail.com 
EMPRESA DE BAÑO necesita egoma-
dora y borista. Abstenerse personas 
sin experiencia o owerlockistas. 
696.491.197 
¿QUIERES TRABAJAR? Nuevas 
instalaciones Mataró. Pide ci-
ta: 655.514.638 para conocerte 
personalmente
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRACTIL elevadoras, toros. Se 
ofrece. Experiencia. 630.865.863
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, cuidado mayores. Experiencia. 
632.977.415
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, cuidado mayores. Experiencia. 
631.451.116
ME OFREZCO HORAS Cuidado mayo-
res tardes, noches, fi nes semana. 
617.993.949 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayo-
res. Día o noche. 600.655.639 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

TALLER CONFECCIÓN BUSCA faena 
en general. Especialidad fundas de 
gafas. 617.345.567 /93.740.90.08 
Sr. Ángel 
CUIDO PERSONAS MAYORES noches 
u horas mañanas. 658.199.255
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 

CLASSES

REFORÇ PRIMÀRIA, ESO, Batxillerat. 
650.960.680 
PEDAGOGA, TÈCNIQUES ESTUDI, 
nivell C català, dóna clases reforç 
(català, castellà, matemàtiques... ) 
10€/h Antònia 629.370.524 
TRADUCTOR LLICENCIAT FA classes 
particulars d’anglès i francès. Tots 
nivells. 676.993.675

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
REFORMA INTEGRAL. Sanz 2015. 
617.329.960 
P I N TO R  P R E S U P U E S TO S 
AJUSTADOS. 607.480.942
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
REFORMES OBRES REPARACIONS 
electricitat, lampisteria, gas, pintura. 
Preus econòmics. 670.232.977 
NECESSITES UNA WEB ràpida a un 
preu econòmic? www.fi iiu.cat 

PRECISA:
AUX. ADMINISTRATIVA

A MITJA JORNADA
(PER LES TARDES)

GORRIZ ASSOCIATS

• S’ofereix: Sou fix. Alta Segur. Social.
• Es necessita: Experiència en gestió de
  pisos de lloguer, marketing i xarxes
  socials.

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116 · M. 651 350 101

núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016www.totmataro.cat/economics
PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Ofi cines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

PROFESSIONALS

LAMPISTERIA EN GENERAL, ai-
gua, llum, gas, Osmosis, Calderes, 
Butlletins, reparacions... Preus eco-
nòmics 93.576.82.87 
PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
QUIROMASSATGISTA. 645.881.262 
REPARACIO, D’ORDINADORS particu-
lars/empreses. Portàtils, Mac, xarxes. 
professional. 625.885.176 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 

TAROT

TAROT MATARÓ. 666.639.976 
ESTHER VIDENTE RITUALISTA. 
Avalan 40 años experiencia. Horas 
concertadas. 666.223.194 Mataró

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893 
CHICO ESPAÑOL. 45 años, 1,70m. 
69kg. Soltero sin hijos, atractivo, 
simpático, culto, sano, cariñoso, edu-
cado, deportista, no fumador, buen 
físico, con trabajo fi jo, piso propio y 
la vida resuelta. Vivo en Badalona. 
Busco chica delgada y sincera para 
amor, formar pareja estable o vivir 
juntos. Abstenerse hipócritas y su-
perfi ciales. No tengo whatsapp. No 
contesto llamadas perdidas. No me 
desplazo lejos. 605.540.403

CONTACTES

UNA MARAVILLOSA ESCORTS rusa, 
elegante, cariñosa, sensual, buena 
masajista. Particular en Calella. En 
Mataró solo salidas hotel o domicilio. 
Solo españoles. 722.595.521 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
MADRE SEPARADA BUSCO ayu-
da económica. Máxima discreción. 
Particular. 602.337.770 
NURIA 26 AÑOS Fisioterapeuta. 
Sensual, morbosa. Cita previa. 
631.448.847 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA MATARÓ 
667.955.000
CARLA 27 AÑOS. Argentina. En casa 
particular. Rubia. 120 pecho. Sin ta-
bús. 632.934.458

Econòmics

 EL TOT NOU 1716.indd   8 22/3/16   18:36
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Recull d'imatges de la Processó del Prendiment

Imatges

Daniel
Ferrer

Tot 14 imatges prendiment.indd   2 22/3/16   12:09
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La Passió segons Sant Mateu de l'Orquestra 
Simfònica del Vallès, acompanyada pel cor de 
cambra ARSinNova, l'Orfeó Manresà, el Cor Ciutat 
de Mataró i la Coral Rodamón, èxit al Monumental. 

La Passió Infantil, va ser una vegada més la tradi-
cional representació a càrrec de l'Associació de la 
Passió Infantil de Mataró. Enguany, es va celebrar 
el 30è aniversari de la tercera etapa.

Audició Sacra de la Passió, amb la participació 
de la Sala Cabanyes, Cor Arquitectura i Orquestra 
de la UPC, va tenir una gran audiència de gent al 
Teatre Monumental.

Minut de silenci amb motiu de l'accident d'au-
tobús a Freginals, va tenir lloc dilluns a la porta de 
l'ajuntament de Mataró amb la presència de l'alcalde 
David Bote i tots els regidors. 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Twist your world

CO2: 119 - 153 g/km ∙  Consum: 4,5 - 6,0 l/100km
Model fotografi at ASX 180 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fi ns al 29 de febrer de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a 
clients particulars que fi nancin a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 9.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta 
inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment de la compra) i transport. 
Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Mitsubishi recomana lubricants 

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb 
noves versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All 
Wheel Control”. Escull canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o 
gasolina, de fi ns a 150 CV, tots amb baix consum i emissions reduïdes de CO2.

ASX gasolina des de 16.100€. ASX dièsel des de 18.550€.

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - MATARÓ - GRANOLLERS - 
MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com

ASX_150x228_TOTMATARO.indd   1 8/2/16   17:14



L’art dels anys 80 omple la Nau Gaudí
Lluís Bassat exposa 84 noves obres de 28 artistes diferents provinents de 
la seva col·lecció personal

Art Mireia Biel

 Pintura, dibuixos, escultura i 
també tapissos. Des del passat 
divendres 19 de març i fi ns al mes 
d’octubre, la Nau Gaudí acull una 
prestigiosa exposició de les obres 
que el publicista Lluís Bassat va 
adquirir durant els anys 80, en el 
moment d’explosió d’alguns artis-
tes. Es tracta de la sisena mostra 
de la col·lecció del publicista –ja 
es preveu una setena també cen-
trada en els 80– i la primera en la 
qual, més enllà de la pintura, te-
nen un pes específi c altres formes 
d'art, com els tapissos o l'escultu-
ra. S’hi poden veure fi ns a 84 obres 
de 28 artistes diferents, entre els 
quals destaquen noms com Joan 
Miró, Joan Brossa, Henry Moore 
o Antoni Tàpies. 

'Col·lecció Bassat Art Contem-
porani de Catalunya 1980-1989 (I)' 
és la primera de les dues mostres 
previstes sobre els 80. L'exposició 
reuneix 57 pintures i dibuixos, 24 
escultures i tres tapissos. Josep 
Uclés és un dels artistes desta-
cats en l’àmbit de la pintura i, se-
gons el propietari de la Col·lecció, 
Lluís Bassat, Uclés "era un artista 
extraordinari i no sufi cientment 

conegut" que ara rep el seu "ho-
menatge" pòstum. 

Tapissos inèdits
Pel que fa a l’escultura, amb més 
presència que en altres exposi-
cions, destaca l’obra de Carlos 

Martín, Maño, únic artista que 
repetirà en la segona exposició 

dels 80. Bassat destaca 'Reclinada', 
la fi gura d'una dona "amb molta 
força i que podria estar a qualsevol 
museu del món". I com a princi-
pal novetat, la mostra incorpora 
tapissos d’Assumpta Raventós, 
que busquen capbussar-se al fons 
del mar.

Les fi gures de canya de bam-
bú de Moisès Villèlia, els dibuixos 
d'Artigau, els paisatges de Josep 
Navarro o la recreació 'lliure' de 
Tharrats d'un quadre de Velázquez 
són altres de les 'joies' d'aquesta 
mostra. L'exposició estarà ober-
ta fi ns al mes d'octubre de 2016. 
Per a l'any vinent està prevista la 
segona part.

28

Conformen l'exposició 
84 obres de 28 artistes 
diferents, entre els que 
destaquen Miró i Tàpies

Daniel Ferrer 

Lluís Bassat, davant un dels quadres de la seva col·lecció Daniel Ferrer 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Felicitats. Els amics i amigues Àries 

estan d’aniversari. Moment de reno-

var energies i posar il·lusió en nous 

projectes. Estaràs molt comunicatiu, 

fins i tot sorprendràs algú.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Al sector familiar o domèstic han 

canviat algunes coses i sembla que 

arribes al final d’una etapa. No ha 

estat fàcil però t’ha servit per saber 

què vols i cap a on no vols tornar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Vols fer dieta però darrerament et 

costa una mica més posar-hi voluntat. 

Per aconseguir l’èxit dissenya estra-

tègies i pren paciència. Estaràs una 

mica més reflexiu i reservat.

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

Tendència a la preocupació excessiva. 

Això vol dir que en la majoria de casos 

no n’hi ha per tant. De ben segur que 

després d’una etapa difícil en ve una 

de més planera. Tot passa.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Una persona amiga es pot estar fent 

il·lusions amb tu i és possible que et 

mostri el seu interès aviat. Si estàs 

a l’atur, podria sorgir alguna feina 

mitjançant un familiar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Esport, viatges, visites culturals... 

Aprofites el teu temps lliure i vols 

fer moltes coses. Llargues converses 

amb persones que viuen lluny o que 

pertanyen a una altra cultura.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Per una banda tens ganes de gastar 

però per una altra vols estalviar i te’n 

vas d’un extrem a l’altre. Fer un pla 

econòmic de manera estructurada 

pot ser el camí més adequat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Etapa individualista. Alguns Aquarians 

no ho pateixen gaire però altres es 

poden sentir dividits entre el grup 

d’amics i el seu “jo” i no saben com 

satisfer ambdues necessitats.

Bessons (21/5 al 21/6)

Algunes persones del signe projecten 

ser pares. Per fi es veu el moment 

adequat. Si hi havia una situació ten-

sa amb la parella, es pot resoldre 

de manera ràpida i eficaç pels dos.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Sembla que pots estar lidiant amb 
assumptes patrimonials o herències. 
Si era quelcom estancat, ara s’acti-
va. Bon moment per comunicar les 
teves emocions de manera oberta 
però prudent.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Que s’apartin tots que entra Sagitari! 

Estàs enèrgic, content i fins i tot sents 

que la sort et somriu. Però de fet no 

només la sort, fins i tot l’amor sembla 

que et pica l’ullet.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Desprens encant i dolçor. Detectes 

la mala energia allà on vagis i ja no 

vols estar amb gent negativa. Dies 

ideals per embellir la casa o el teu 

cos. Bona connexió amb l’art.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
15:30 VOLTA CICLISTA CATALUNYA
16:00 13 DIES D’OCTUBRE. 
17:45 FIRA MEDITERRÀNIA. ELS  
 ÀNGELS FAN BALLADES
18:45 ENDERROCK
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 VOLTA CICLISTA CATALUNYA
20:00 CONCERT SEGUEM ARRAN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CARAVAGGIO
23:45 OBERTAMENT
0:00 VIA EUROPA
1:00 LA SETMANA
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 RESUM SETMANAL
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 VOLTA CICLISTA CATALUNYA
10:00 DE TEE A GRENN
10:30 AVENTURA’T
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 GAUDEIX LA FESTA
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 LA SETMANA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 VOLTA CICLISTA CATALUNYA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 AVENTURA’T
16:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AVENTURA’T
17:30 RESUM SETMANAL
18:30 ADOLESCENTS.CAT
19:00 PANTALLA OBERTA
20:00 VOLTA CICLISTA CATALUNYA
20:30 AVENTURA’T
21:00 LA SETMANA
21:30 VOLTA CICLISTA CATALUNYA
22:00 FAMÍLIES I ESCOLA
22:30 FESTIVAL JAZZ TERRASSA
23:00 DE TEE A GRENN
23:30 TELÓ DE FONS

Dissabte
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 AVENTURA’T
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 PROCESSÓ GENERAL 
 DIVENDRES SANT
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 HIPSTERLAND
14:00 GAUDEIX LA FESTA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 AVENTURA’T
16:00 EL VIATGE DE COMPANYS.
18:00 VOLTA CICLISTA CATALUNYA
18:30 PROCESSÓ GENERAL 
 DIVENDRES SANT
20:00 CONCERT ELS AMICS DE 
 LES ARTS I NYANDÚ
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CARAVAGGIO
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 RESUM SETMANAL
1:00 AVENTURA’T
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:45 OBERTAMENT
13:00 VOLTA CICLISTA CATALUNYA
14:30 PANTALLA OBERTA

12:30 DE TEE A GRENN
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 LA SETMANA
15:00 DE TEE A GRENN
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 ENDERROCK
17:45 OBERTAMENT
18:00 SET DIES
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 AVENTURA’T
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 AVENTURA’T
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
 Tertúlia política municip.
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AVENTURA’T
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 AVENTURA’T

Dijous
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 AVENTURA’T
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 L’ENTREVISTA
17:30 ADOLESCENTS.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
18:30 AVENTURA’T

19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 ENDERROCK
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 AVENTURA’T
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 LA FÀBRICA
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 FAMÍLIES I ESCOLA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA SETMANA
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

0:00 RESUM SETMANAL
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 SET DIES

Dimarts
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 PANTALLA OBERTA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 LA SETMANA
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 LA SETMANA
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 LA SETMANA
17:00 L’ENTREVISTA
17:30 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 AVENTURA’T
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 ESTACIÓ DIGITAL
23:45 OBERTAMENT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 DE TEE A GRENN
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 DE TEE A GRENN

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
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LA LLANTIA

URBANIZACIÓN
CAN SERRA

N-II

C-32

B-40

MATARÓ PARC

DECATHLON

PROPERA CONSTRUCCIÓ DE 12 CASES ADOSSADES

MATARÓ - CAN SERRA

• Cases 295 m2 + jardí privat + terrasses

• 4 dormitoris + estudi

• 2 Banys + 1 lavabo

• Garatge per 2 cotxes

• Zona comunitària amb piscina

• Alta qualitat d’acabats

Tel. 93 621 90 00
INFORMEU-VOS SENSE COMPROMÍS

BOURGEOIS PRIME
VENDA DE  PROPIETATS EXCLUS IVES DES DE  1950
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Gastronomia

Espero que el món del vi, suscep-
tible quan li toquen el calaix, no 
es prengui aquesta reflexió com 
una ofensa o un atac. La faig amb 
la millor intenció i després de tor-
nar a veure en una revista de cuina 
francesa (ho matiso perquè quedi 
clar que el fenomen no és exclusiu 
de casa nostra) l’anunci genèric 
on un llamàntol s’abraça a una 
ampolla de cervesa, sota un mis-
satge que ve a dir que han nascut 
l’una per l’altra. I que, per tant, la 
cervesa va més enllà de la tradi-
cional companyonia amb tapes i 
patates braves. Que pot seure a la 
taula dels grans restaurants per poc 
que els elaboradors s’ho proposin 
i recuperin pràctiques tradicionals 
de les cerveseries monacals d’on 
va sortir a l’edat mitjana. Per cert, 
de bracet de les principals tècni-
ques vinícoles. O cal recordar Dom 
Perignon?

Ara, la cervesa ha decidit recór-
rer, en sentit invers, el camí que 
el vi es resisteix a emprendre, tot 
i les veus que teoritzen sobre la 
seva necessitat. En un món cada 
cop més global i globalitzat on 
l’important és agradar a tothom 
i no deixar cap nínxol de mercat 

en mans del contrincant, la cerve-
sa, dominadora absoluta del sec-
tor de la gent jove i desinhibida, 
busca ara manar en el de la gent 
més tibada i convencional, fins 
ara terreny exclusiu del vi. I, el que 
em sembla més suggerent, ho fa 
utilitzant les mateixes armes que 
aquest. L’exclusivitat, la producció 
limitada, la qualitat controlada, la 
història del producte, el ritual de 
servei o, fins i tot, la recuperació 
de varietats i tècniques ancestrals.

Dit això, em preocupa la manca 
de resposta del sector del vi. La 
poca voluntat d’entrar en territo-
ri jove amb propostes arriscades. 
Per exemple, no veig cap D.O. -al 
marge de la del Penedès i el seu 
Vijazz- que aposti per la música 
moderna. Per què ens entestem a 
vincular el vi amb la música clàs-
sica també dita culta? Per què el 
sector encara no ha entrat, sense 
vergonya ni complexos, en l'àmbit 
esportiu i deixa tot el camp a les 
begudes energètiques? O no ho 
ha fet la cervesa en el futbol o el 
bàsquet sense massa miraments? 
Dels altres també es pot aprendre..

FRANCESC MURGADAS - AMIC

 

Si sou servits: el món de la cervesa

Sèniors

Per on començar?

Que el món està en crisi és una 
veritat tan evident que no val la 
pena perdre els temps per consta-
tar-ho. Davant d’aquesta realitat tan 
negativa, lluitem per canviar-ho o 
ens conformem i tirem endavant 
a empentes i rodolons, de forma 
passiva amb el que hi ha, esperant 
que persones més agosarades ho 
solucionin.

Per poder-ho solucionar caldria 
que persones socialment comprome-
ses, deixessin de ser consumidores 
socialment drogo dependentes, per 
passar a ser constructores de la terra, 
a partir d’una anàlisi molt acurada de 
la situació actual del camí cap a una 
societat de persones lliures.

Es tracta, a partir d’aquesta anà-
lisi, d’endegar una transformació 
profunda i assenyada de la forma 
de vida, un canvi qualitatiu de gran 
abast en les estructures i els valors 
que defineixen una societat, co-
mençant pel territori més proper 
dels municipis. Anàlisi que hauria 
de tenir en compte els conceptes 
bàsics que afecten els municipis: el 
territori, la població, les demandes 
o necessitats i els recursos. També 
les estructures organitzatives bà-
siques, la jeràrquica piramidal o 
l’horitzontal en xarxa.

A partir d’aquests principis bà-
sics, la primera pregunta que caldria 
fer-se podria ser: per què serveixen 
els municipis? Resposta que per-
fectament podria ser: per poder-hi 
viure cada dia les 24 hores, tenint-hi 
un lloc de treball i un habitatge. A 
partir d’aquesta simple resposta és 
possible endegar una anàlisi acu-
rada per esbrinar la situació real 
d’aquestes necessitats, que permeti 
plantejar per on començar.

 JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

112.260€

Ref. 12317 Z. CAMÍ DEL MIG: Quinto y último  piso to-
talmente exterior frente gran zona verde. Luminosidad y 
bonitas vistas despejadas.3 dormitorios. Salón comedor 
amplio. 2 balcones. Cocina ampliada. Calefacción. Estad 
impecable . Buen piso!!

T
260.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12176 URB. LA CORNISA: Bonita casa unifamiliar, parc. 
400m2. Excelente orientación, vistas despejadas. 5 dor. Sa-
lón comedor con chimenea. Cocina offi ce. 2 baños +Aseo. 
Terracita /Solarium. Garaje. Pequeño ascensor.

T

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso 110m2 en zona privile-
giada, reciente construcción. Muy alto con ascensor. Exterior. 
Amplio salón comedor. Balcón /terracita. Cocina offi ce 4 dor. 2 
Baños. Calefacción. A/ac. Parking+ trastero incluidos.

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

SIN VECINOS ARRIBA

www.sucasa.es

4129

MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

C. Gravina 10 · Mataró
T. 937 554 060 
illurocasals@gmail.com

5921. Chalet de calidad en venta con unos 411m2 y un 
jardín propio de unos 325m2.  Zona de copropietarios 
con piscina y zona de recreo perimetrado y privado.
LA VIVIENDA:
Planta de acceso hall de entrada, un dormitorio, amplio salón de 
estar con salida al jardín y porche, cocina ofi cce muy amplia y equi-
pada con columna de doble horno, un baño, un ofi cce y cuarto de 
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una 
magnifi ca suite con baño privado que incluye encimera de már-
mol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos 

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio in-
termedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza so-
lárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en már-
mol marfi l y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en alumi-
nio de calidad y cristales de cámara, persianas motorizadas y en 
lama de aluminio. 
Garage de unos 80m2 con ascensor a toda la casa.
Llaves en mano y visitas concertadas

núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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Imatge d'un dels partits celebrats. 

Anna Aluart 

La final es jugarà a Argentona el 16 d’Abril a les 17h entre Reds de Terrassa i 
Senglars/Falcons

Els Bocs es queden sense la seva sisena 
final consecutiva

    Els Argentona Bocs s'han 
quedat a les portes de disputar 
la seva 6a fi nal consecutiva de Lliga 
Catalana de Futbol Americà, des-
prés de perdre aquest diumen-
ge contra Reds de Terrassa al 
Municipal d'Argentona.

L'equip dirigit per Quim 
Perejoan va agafar avantatge i a 
la mitja part guanyaven per 6 a 

0. Les grans defenses van ser les 
protagonistes dels dos equips però 
van ser els terrassencs qui van cap-
girar un marcador que va acabar 
refl ectint un 6 a 7.

Els d'Argentona no han pogut re-
validar el títol que els acredita com 
a vigents campions de Catalunya 
i tampoc jugaran la seva 6a fi nal 
consecutiva que, precisament, es 

disputarà a Argentona el 16 d'Abril 
a les 17h al Camp Municipal entre 
Reds i Senglars/Falcons.

Els argentonins, han desenvo-
lupat una impecable fase regular 
acabant líders a la Lliga amb set 
victòries en set partits, 277 punts 
a favor i tan sols 27 en contra. Des 
de 2011 Bocs ha jugat cinc fi nals i 
ha guanyat les dues últimes. | A.C

núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.bigmat.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PLADUR

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

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
JORDI PUIGVERT CAROL

concursos

Argentona
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FINANCIACIÓN
HIPOTECARIA
A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD

85.000€
Ref. 2285: Z. PZA. FILIPINAS: 1er piso de 
origen muy conservado, 3 hab. (2 dobles), 
1 baño, cocina indep. con galería, salón 
comedor con balcón. Exterior y soleado.

86.000€
Ref. 2292: ZONA CERDANYOLA: Piso com-
plet. reformado, 2 hab., 1 baño, cocina 
indep. y galería, salón comedor, balcón. 
Muy luminoso y sol, comunidad reducida.

100.000€
Ref. 2194: Z. EL SORRALL: Pl. baja refor-
mada instalac. nuevas, 2 hab., 1 baño, co-
cina o�  ce, calefacción, suelos gres. Vistas 
a parque, exterior y en zona tranquila.

139.000€
Ref. 2192: ZONA PERAMAS: Planta baja 
reformada con patio a nivel, 2 hab., coci-
na indep. 1 baño. Oportunidad por zona y 
precio. No le falta ni un detalle.

126.000€
Ref. 2286: Z.ROCAFONDA: Estupendo pi-
so todo reformado al detalle, ascensor, 4 
hab., cocina indep. galería, salón comedor 
con balcón. Orientación inmejorable.

102.000€
Ref. 2203: ZONA D’ARA: Piso de media 
altura en edifi cio con ascensor, 4 hab., 2 
baños, cocina indep. y galería. Orientado a 
mar, exterior soleado y con vistas.

178.000€
Ref. 2191: Z. VISTA ALEGRE: Casa para ac-
tualizar, planta baja, 1er piso y terraza, 5 
hab., 2 baños, cocina o� . indep, salón com.
balcón. Vistas mar y zona muy tranquila.

 

156.000€
Ref. 2204: ZONA RDA. DEL CROS: 1er piso 
con ascensor y de 110m2, 4 hab., 1 baños, 
cocina indep. con patio de 20m2, salón 
comedor con balcón. Vistas despejadas.

232.000€
Ref. 2272: ZONA HAVANA: Piso de re-
ciente construcción con acabados de 
1ª calidad. 3 hab., 1 baño, amplio salón 
comedor con balcón terracita. Orientado 
a mar y con parking.

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

BUSCA Y ENCUENTRA TU PISO AQUÍ: www.immo-nova.es

FINANCIACIÓN
HIPOTECARIA
A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

Ref. 2204: ZONA RDA. DEL CROS:
con ascensor y de 110m2, 
cocina indep. con patio de 20m2, salón 
comedor con balcón. 
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Una imatge d'arxiu de la fira. Una imatge del projecte Cedida 

 El Patronat Municipal del Museu 
del Càntir d'Argentona ha posat 
en marxa el Concurs del car-
tell d'Argillà Argentona, la Fira 
Internacional de Ceràmica d'Ar-
gentona, mostra que se celebrarà 
el primer cap de setmana de juliol.

La temàtica del cartell haurà 
d'estar relacionada amb la cerà-
mica de creació, la terrissa tradi-
cional i la vila d'Argentona i no 
amb el càntir de l'any. Per tal de 
no donar peu a confusió amb la 
Festa del Càntir, s'aconsella des 

 La Creu Roja d'Argentona-Dos-
rius-Òrrius ja fa 2 anys que desen-
volupa un projecte que persegueix 
difondre les diferents campanyes 
de l'entitat a través d'un espectacle 
de titelles. Emma Morte, voluntària 
de Creu Roja, ha explicat a Ràdio 
Argentona que aquesta eina és 
molt efectiva a l'hora de fer peda-
gogia en accions de sensibilització 
sobre la pobresa infantil, com en 
campanyes de seguretat. I per això 
ara busquen voluntaris per seguir 
tirant endavant el projecte. | A.C

El guanyador s'endurà 500 euros de premi i hi ha temps 
per presentar propostes fins al 10 d'abril 

Són l'instrument del pro-
jecte 'Titelles per la pau'

del Patronat que el motiu gràfi c 
principal del cartell no sigui un 
càntir. El guanyador/a del cartell 
s'endurà 500 euros de premi.

Com a novetat d'aquesta edició, 
el cartell també haurà d'inclou-
re el logotip d'Argillà Argentona. 
Els treballs es poden presentar 
fi ns al pròxim 10 d'abril al Museu 
del Càntir (Plaça de l’Església 9, 
Argentona) de dimarts a divendres 
de 10 a 14h i 16 a 20h, dissabtes 
d’11 a 14h i 17 a 20h i diumenges 
d’11 a 14h. | A.C

Obert el concurs del cartell de 
l'Argillà Argentona

La Creu Roja 
d'Argentona busca 
titellaires

núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016

Cedida 

Argentona
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babn6@tecnocasa.es

OFICINA CERDAÑOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es

OFICINA MOLINS I CIRERA: C/ Miquel Biada, 115 · T. 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 20 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CENTRE (Ref. 199506). Pis de 80m2 a 
reformar amb 3 hab. dobles, cuina amb 
galeria, un bany y menjador amb sortida 

a balcó, al costat de la plaça de Cuba, 
plaça de las Teresas i parc central.

142.200€.

CENTRE (Ref. 200741). Pis de 110m2 amb 
ascensor al Camí de la Geganta, 4 dorm., 
2 banys, gran menjador, cuina amb gale-

ria. Un sol veí per replà.

137.000€

CAMÍ DE LA SERRA (Ref. 200359). Pis 
molt lluminós i bones vistes, 100m2, 4 
habitacions (1 en suite), 2 banys, men-
jador de 28m2, balcó, cuina offi ce, gran 

galería i safareig. Pk inc en el preu. 
190.000€

CERDAÑOLA NORTE   (Ref. 200639). Pis 
de 100m2, 3 dormitoris, 2 banys, gran 
terrassa amb vistes, molt lluminós. Per 

entrar a viure.

142.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador

 R
ed

 e
n 

fra
nq

ui
ci

a
 - 

C
a

d
a

 so
ci

ed
a

d
 fr

a
nq

ui
ci

a
d

a
 ti

en
e 

su
 p

ro
p

io
 ti

tu
la

r y
 e

s i
nd

ep
en

d
ie

nt
e 

d
el

 fr
a

nq
ui

ci
a

d
or

EIXAMPLE (Ref. 200328). Pis de 100m2, 4 
habitacions, 2 banys, cuina offi ce, menja-

dor de 22m2 i disposa de calefacció. Plaça 
de pàrquing inclosa. Ascensor.

174.900€

CENTRE (Ref. 198589). Pis al costat de 
plaça les Tereses. A reformar de 67 m2, 3 
dormitoris, cuina, bany i menjador amb 

sortida a terrassa de 8 m2. 

89.990€

CIRERA (Ref. 199913). Casa de 140m2 
amb entrades independents, 4 hab, 2 
banys, 2 menjadors, safareig, traster, 

soterrani i terrassa solàrium. Possibilitat 
d’edifi car. Ideal per dues famílies.

129.000€

CERDANYOLA SUD  (Ref. 198539). Pis de 
50m2, 2 dormitoris, cambra de bany amb  
dutxa cuina amb barra americana, terras-
sa de 20m2, al costat de tots els serveis.

70.000€
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T
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Hor�a Matanzas 6, local 5
08350 Arenys de Mar

Núm. Col·legiat: A10078

Deu de Gener 2, 1º 1ª
08302 Mataró (Cent�al) 

Travessera de les Cor�s 122, local
08028 Barcelona

Tel. 93 790 96 09
www.gor�izassociats.com    info@gor�izassociats.com

Ser�eis que oferim

MATARÓ. CENTRE. Pis de 90m2, amb 3 
habitacions, bany, saló-menjador de 20m2 
amb sortida al balcó, cuina independent. 
Bona distribució. 110.000€ Ref: P1695

MATARÓ. ROCAFONDA. Átic totalment re-
format, amb terrassa de 30m2 a nivell de 
saló-menjador, cuina independent, 3 habi-
tacions, bany, calefacció, aire acondicionat, 
ascensor.  126.000€  Ref: P1693

MATARÓ. PARC CENTRAL. Gran pis a 1a 
línea del Parc, vistes al mar, 4 habit., 2 
banys, ampli saló-menj., balcó-tssa, armaris 
empotrats, calefacció, ascensor, 2 trasters 
i 2 pl. parquing. 320.000€ Ref: P1649

MATARÓ. CENTRE. Preciosa casa 160m2, 
any 2003, 2 habitac.+ golfes, pati de 35m2, 
ampli saló-menjador, cuina offi ce, galeria, 
bany , lavabo, calefacció. Bona ubicació!! 
360.000€  Ref: P1680

• Taxacions sens compromís
• Tramitació cèdula d’habitabilitat 
   i cer�ifi cat d’efi ciència energètica
• Tot tipus de refor�es

• Taxacions sens compromís
• Tramitació cèdula d’habitabilitat 
   i cer�ifi cat d’efi ciència energètica
• Tot tipus de refor�es (t�amitació préstecs hipotecaris) (t�amitació préstecs hipotecaris)

• Compra-venda
• Llog�ers
• Gestió de llog�ers
• Assessorament fi nacer

• Compra-venda
• Llog�ers
• Gestió de llog�ers
• Assessorament fi nacer
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Una imatge arxiu del Pòsit, a Arenys. El pèsol, gran protagonista Cedida  Cedida 

 Setanta anys després de la seva 
creació, l'històric edifi ci del Pòsit 
tornarà a obrir les seves portes a 
Arenys aquest estiu. També ho 
farà el berenador Martínez i, els 
dos establiments permetran recu-
perar aquesta emblemàtica zona 
del Port d'Arenys, on s'instal·laran 
dos restaurants més. 

El restaurant Pòsit tornarà a 
obrir per seguir oferint una cui-
na basada en el peix fresc, segons 
va publicar La Vanguardia la set-
mana passada. Però l'espai in-
corporarà nous estils de cuina, 
com l'italià pels seus propieta-
ris, del restaurant Gio. L'edifi ci, 
però, haurà de ser reformat per 
adequar-se a la normativa que 
reclama la Generalitat.

També obrirà un històric del 

La zona comptarà amb quatre restaurants i edificis per a 
activitats nàutiques 

El port d'Arenys de Mar 
recuperarà el Pòsit   

 Ja ha arribat una de les Jornades 
gastronòmiques del Maresme més 
esperades. Des del dia 17 i fi ns al 
21 d'abril, els amants dels pèsols 
tenen al seu abast un munt d'al-
ternatives culinàries. En aques-
ta edició participen restaurants 
i establiments alimentaris de 19 
municipis. El pèsol del Maresme 
és un dels productes estrella de 
l'horta i de la gastronomia de la 
comarca i les seves jornades gas-
tronòmiques han esdevingut una 
bona promoció del producte i de 
la qualitat als fogons dels nostres 
restauradors. 

Com ja és habitual, el Consorci 
de Turisme, en col·laboració amb 
el Consell Comarcal, ha editat 
un fullet que recull els menús, 
els plats i les propostes gastro-
nòmiques que ofereix cada es-
tabliment. També es relacionen 
els 14 productors de pèsols del 
Maresme que hi ha a la comarca 
i es presenten 5 atractives recep-
tes cedides per Carme Ruscalleda 
- Sant Pau (Sant Pol de Mar), La 
Fonda del Casal (Argentona), 
l'Atelier d'Stephane (Cabrera de 
Mar), el Restaurant Sorli Emocions 
(Vilassar de Dalt) i El Nou-Cents 
(Mataró). S'incorporen propostes 
amb vins de la DO Alella. |Red. 

El Consell Comarcal les 
impulsa fins al 21 d'abril 

19 municipis 
amb les jornades del 
pèsol del Maresme

port d'Arenys com és el berenador 
Martínez, que passarà a dir-se Can 
Dani dels Mariners per convertir-se 
en un nou espai de 300 metres 
quadrats i que comptarà amb una 
gran terrassa que s'ubicarà just al 
costat de la platja. L'edifi ci serà 
d'obra nova i està previst que tam-
bé es posi en marxa aquest estiu 
amb una oferta de peix, fi deuàs 
i arrossos.

La zona, tanmateix, també veurà 
com obren cinc nous establiments    
per dinamitzar un port d'Arenys 
de Mar que els darrers anys ha-
via perdut l'atractiu que li havien 
donat aquestes propostes gastro-
nòmiques. D'aquests cinc edifi cis, 
dos seran nous restaurants i tres es 
destinaran a altres activitats vin-
culades amb la nàutica. | Redacció.

Cabrera de Mar dedicarà un 
carrer a Muriel Casals 

L’equip de govern ha impulsat 
la moció amb la voluntat de fer 
perdurar la memòria de qui ha 
estat una destacada activista per 
la promoció de la llengua catalana 
i del dret a decidir.

El ple municipal va aprovar 
aquest passat dijous 10 de març 

una moció per a posar el nom de la 
recentment desapareguda Muriel 
Casals al primer carrer que s’obri 
a qualsevol dels nuclis urbans del 
nostre municipi. Es dóna a més la 
circumstància que fi ns al moment 
Cabrera no compta amb cap car-
rer dedicat a una dona. | Redacció.

MaresmeMaresme núm. 1716 del 24 al 31 de març de 2016
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80.000�

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

RE
F.1

23
3

RE
F. 

22
31

¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....

€
158.000€ REF. 2400 EIXAMPLE. 

PISO ÚNICO EN LA ZO- 
NA. Reformado con pk 
y trastero en patio de 
25m2, 3 hab., 2 baños, 
cocina office roble, ga-
lería, a.a  calefacción 
y ascensor.

189.000€

REF. 3175 ROCAFONDA. 
Totalmente reformado 
piso exterior, a.a. y cale-
facción, 3 hab. 2 dobles, 
baño con ducha cocina 
offi ce, lavadero y balcón 
exterior.

95.900€ REF.1382 ZONA CENTRO. 
Piso para actualizar a 
su gusto con patio de 
30m2, 3 hab., baño 
y aseo, cocina fórmi-
ca con galería anexa. 
OPORTUNIDAD ZONA Y 
PRECIO.

146.000€
C.E. en trámite

95.900€

REF. 4414 CERDANYOLA 
ALTA. Piso con reforma 
no actual pero muy bien 
conservado,, 2 habita-
ciones, cocina formica, 
galería, balcón exterior 
con vistas a mar. OCA-
SIÓN INVERSORES.

47.000€
C.E. en trámite C.E. en trámite

REF. 4415 CERDANYOLA 
OPORTUNIDAD. Piso de 
de estancias muy am-
plias, 4 hab 3 dobles, 
baño con ducha, cocina 
de roble con galería ane-
xa, muy bien conserva-
do.

78.000€

C.E. en trámite

149.000€
C.E. en trámite

RE
F. 

22
31

baño con ducha cocina 
offi ce, lavadero y balcón 
exterior.

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

FINANCIAMOS TU COMPRA...
100% + GASTOS!

REF. 1375 ZONA ALFONXO 
X. EXCELENTE. Piso to-
talmente reformado, 3 
hab, antes 4, 1 baño con 
ducha, cocina offi ce y 
galería, suelos parquet, 
calefacción, ascensor.

189.000€
C.E. en trámite

PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLUIDO. Totalmente exterior 
2 balcones 1 tipo terraza, 3 hab. 2 dobles, cocina offi ce y ga-
lería, 2 baños completos 1 suite, calefacción y a.a ascensor. 

C.E. en trámite
234.000€REF. 2433 - VIA EUROPA

REF. 1381 ZONA CENTRO-
ESTACIÓN. Excelente casa 
refor. 200m2, ascensor, 
3 hab. 1 suite, 2 baños y 
aseo, patio 15m2, cocina 
offi ce, estudio tipo apart., 
cocina y terraza de 20m2, 
e s c a - leras 
m á r - m o l , 
ascen- s o r 
interno.

330.000€

cocina y terraza de 20m2, 
e s c a - leras 
m á r - m o l , 
ascen- s o r 
interno.

T. 937 965 148

330.000€
C.E. en trámite
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Primer president de la Comissió de Setmana Santa i portador del Sant Crist de la Bona Mort  Daniel Ferrer 

Àngel Rubio
devoció fidel

 Mireia Biel

 “És quelcom que no es pot explicar”, assenteix 
Àngel Rubio, membre de la Comissió de la Setmana 
Santa i portador del Sant Crist de la Bona Mort, que 
presideix el despatx on Rubio seu. Durant l’any, guar-
da la fi gura en una capelleta pròpia i quan arriba 
la Quaresma, la prepara a la creu on surt crucifi cat 
durant la Setmana Santa. Són set setmanes d’espe-
ra, fi ns que el Sant Crist es passeja pels carrers de 
Mataró honorant la fi gura de Jesús tant en el Via 
Crucis com en la Processó General.  Són setmanes 
especialment intenses per a un Rubio que ho viu 
amb molta devoció.

Rubio està implicat en la Setmana Santa des de 
la seva recuperació després de dictadura de Franco. 
“Vam haver de lluitar molt perquè les processons 
tornessin als carrers de Mataró”, recorda. I abans 
que ho aconseguissin el 1986, van ser molts els in-
tents, la majoria clandestins, per treure fi gures en 
processó. Van haver de fer-ho en poblacions veïnes 
com Sant Vicenç de Montalt o Llavaneres. No va ser 
fi ns al 1987 “que gràcies a la cessió d’un mataroní, 
va sortir al carrer el Sant Crist actual”, a qui des del 
1990, els Armats recullen al carrer Prat de la Riba 
per anar a la Processó General. 

Des d’aleshores, Rubio no s’ha perdut ni una sola 
cita amb la Setmana Santa mataronina i, juntament 
amb l’altra desena de portadors del Sant Crist, hono-
ren la imatge de Jesús “en un acte que per a nosaltres 

és com una penitència”. Porten els prop de quaranta 
quilos de pes a l’estil tradicional català, amb bossa i 
corretges de cuir, però compensa “l’experiència, que 
és emocionant i alhora emotiva”, detalla Rubio, com 
en l’intercanvi entre portadors, que per a Rubio és 
especialment “apassionant”. Sortir en processó és, 
doncs, no només una tradició, sinó un “acte de fe”. 

Bon estat de salut 

“A Mataró, sí, tenim una important Setmana Santa 
amb moltes confraries i processons" afirma Rubio

"A Mataró, amb els anys, hem aconseguit una 
Setmana Santa de categoria", explica Rubio. El 
gran nombre de confraries que hi ha a la ciutat, 
el fet que es facin moltes processons, però so-
bretot, que els passos surtin conjuntament a la 
Processó General de Divendres Sant, fa que sigui 
especialment rellevant. 

APUNTS

Defineix-te: No sé estar-me quiet

Un llibre: 'Història de la Setmana Santa a Mataró'

Un viatge: Santiago de Compostela

Un referent: Ell ja no hi és

Un somni: Que per molts anys pugui portar el Sant 

Crist de la Bona Mort

Perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfil 1716.indd   1 22/3/16   13:24



Serietat i eficàcia 

al millor preu

T 93 757 83 83
MATARÓ

C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

Producte estrella

T1.10313 - Mataró. Centre. Piso de 80m² 
con encanto y techos altos, dispone de 3 ha-
bitaciones, un baño, cocina independiente, 
cierres de madera, galeria y balcón grande. 
Piso muy luminoso y de estilo antiguo!!!Està 
reformado!!!                                    675€/mes 

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB  www.finquescastella.com

Excel.Lent planta baixa a prop plaça sta anna perfectament distribuida, juvenil i actual 70m², 2 
habit. Armaris encastats, cuina indep. Equipada, saló menjador acollidor, 1 bany complet, aa/
cc, galeria, tancaments d’alumni, molt lluminosa per entrar a viure!!                           T 1.50685 

Planta baixa al Centre
150.000€

Excel.lent àtic dúplex exclusiva, 90m², 3 habit. + Estudi de 40m², 2 banys compl, cuina offi ce 
equip, saló menj., balcó, galeria, aa/cc, parquet, tanc. d’alumini, ascensor, pàrquing i traster. 
Magnifi ca tssa 40m², vistes a mar i muntanya ¡¡Zona comunitària amb piscina!!     T1.50846 

Àtic al Parc Central
290.300€

Casa aparellada de 95m² amb 3 habitacions, 1 bany, 1 bany auxiliar, cuina ofi cce, calefacció, 
terrassa, pàrquing i jardí privat de jardí privat de 200 m² !! Esplèndides vistes a muntanya !!! 
T2.01111

Casa a Llavaneres
925€/mes

Excel·lent àtic dúplex de 150 m² disposa de 4 habitacions, 2 banys, 1 bany auxiliar, calefac-
ció, galeria, terrassa i traster. Zona comunitària amb pàrquing i piscina !! Precioses vistes !!!  
T1.10314

Àtic a Sant Vicenç
1.100€/mes
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T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m² de su-
perfi cie,  disposa de 3 habs., 1 Bany, cuina offi ce, 
balco, galeria, terres gres, tancaments alumini, 
ascensor. Molt ben conservat!!!!               115.300€ 

T1.50413 - Mataró - Peramàs. Primer pis en 
exclusiva per als nostres clients 70m², 2 habi-
tacions, bany complet, cuina tota equipada, ga-
leria, calefacció, aire condicionat, tanc.alumini, 
¡¡Molt acollidor i reformat!!!                87.300€

Cases i pisos en venda

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES GESTIÓ DE LLOGUERS • AGENTS D’ASSEGURANÇES • ADMINISTRADOR DE COMUNITATS

Pis de 85m² de superfície, 
3 habitacions (2 dobles), 1 
bany, saló de 23m², cuina 
offi ce amb sortida a una 
terrassa de 30m², galeria, 
tancaments d’alumini, Ben 
ubicat!!                122.300€ 

T1.50669 - MATARÓ - MOLINS

Pis de 75m², 3 habit., 1 bany 
complet, cuina offi ce equipa-
da, galeria, balco-terrasseta, 
tancaments d’alumini, as-
censor tanc. alumini, tssa co-
minitària. ¡¡Molt assolellat!! 
Oportunitat!!          138.500€ 

Àtic duplex tot nou en fi nca 
de 2 veïns, amb 4 habita-
cions, amb 1 bany complet, 
cuina offi ce i gran sala 
d’estar i terrassa de 90 m² 
amb molt bones vistes!!   
                                  157.260€ 

T1.50301 - MATARÓ - CENTRE

T1.50103 - MATARÓ - CIRERA

Planta baixa 65m², amb 1 
habitació, bany complet, 
saló-menjador, amb sortida 
directa a la terrassa de 25 
m² ¡¡zona comunitaria amb 
piscina!! Plaça de parking i 
traster inclós          169.900€ 

T1.08874 - MATARÓ - CENTRE

Pis de 110m²,  amb 3 habi-
tacions, 2 banys complerts, 
cuina totalment equipada, 
galeria, fi nca amb ascen-
sor., Tot reformat, sol tot el 
dia i fantastiques vistes!!
                               247.200€ 

T1.04775 - MATARÓ - CENTRE

Magnifi c àtic dúplex 75m²,  
2 habit.+ estudi, 2 banys 
complets, cuina off., saló 
menj. 2 balcons, aa/cc, 
tanc. d’alum., galeria, as-
censor, pàrquing, traster, 2 
tsses 35 i 25m², molt llu-
minós excel.lents vistes!!
                                289.900€ 

T1.50786 - MATARÓ - P. CENTRAL

Excel.lent pis , zona tranqui-
la i familiar, 100m²,  3 ha-
bitacions (1 Suite), 2 banys 
complets, cuina offi ce, aa/
cc, parquet,  fi nestres alu-
mini, ascensor, pàrquing, 
tssa 45m² ¡¡zona comunita-
ria. Vistes mar i montanya!!
                                           330.000€ 

T1.50799 - MATARÓ - VALLVERIC

Planta baixa de 65 m², 3 ha-
bitacions, totalment refor-
mat, terra de parquet, portes 
de roure, galeria. Fantàstica 
situació!!                 187.300€ 

T1.50167 - MATARÓ - CENTRE

Magnífi c pis 110m², 4 habit. 
(3 dobles), 2 banys com-
plets, cuina offi ce  equipada, 
saló menjador, balcó, ga-
leria, calefacció, ascensor, 
traster, pati 15m²!! Vistes al 
Parc Central!!!     195.000€ 

T1.50876 - MATARÓ - CENTRE

Torre de 150m², 3 hab., Bany 
complet, aseo, cuina de 30 
m² amb llar de foc, galeria, 
balco, salo-menjador 40m² 
amb llar de foc,  terrasses, 
calefaccio, garatge 2 cotxes, 
traster, ¡¡Jardi de 500m² 
amb unes vistes espectacu-
lars!!!                    340.000€ 

T2.50043 - MATARÓ - CAN VILARDELL

Magnífi ca casa adossada 
190m², de 4 habit + altell 
40m², 3 banys complets, 
saló menj. 30m², llar de foc, 
2 terrasses, aa/cc, terres 
porcellana, tanc. d’alumini, 
pàrquing, traster, impres-
sionant jardí de 150m² amb 
piscina!!!               357.000€ 

T4.20106 - SANT VICENÇ DE MONTALT

Preciosa casa de 280m², 4 
habitacions (2 dobles), 3 
banys (2 complets), cuina 
offi ce, galeria, balcó, te-
rrassa, aa/cc, tacaments 
d’alumini, traster, garatge 
de 100m², estudi 30m² amb 
lar de foc!!!           346.500€ 

T2.50145- MATARÓ - VISTA ALEGRE
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T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m² de su-
perfi cie,  disposa de 3 habs., 1 Bany, cuina offi ce, 
balco, galeria, terres gres, tancaments alumini, 
ascensor. Molt ben conservat!!!!               115.300€ 

  Pis de 80m² de su- T1.50284 - Mataró - Centre. Costat Plaça les 
Tereses. Pis de 85m², 2 habit., 1 bany complet, 
cuina offi ce totalment equipada, saló menjador 
ampli, aa/cc, els terres de parquet, tancaments 
d’alumini, ¡¡Terrassa de 12 m²!!            159.000€ 

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50353 - Mataró -Semi Centre. Pis de 85m², 
disposa de 3 habitacions, Bany complet, cuina 
offi ce totalment equipada, amb terrasseta, aa/cc, 
tancaments d’alumini, amb ascensor, traster ¡¡Pis 
molt assolellat!!                                          182.300€

T1.50753-Mataró-Centre. Excel.lent pis reform, 
90m², 4 habit., 1 bany complet, cuina off. 10m², 
saló menj. llar de foc, 2 balcons, AA/CC, tanc. alu-
mini, terrassa comunit. traster, opció pàrk. amb 
lloguer, lluminós tot exterior !!                          185.000€

T2.02159 - Mataró. Vista Alegre. Espectacular uni-
familiar, de 350m2 de superfi cie, 4 habit.,+ 1 estud, 
4 banys, cuina americana, llar de foc, calefacció, 
aa/cc, armaris encastats, 2 terrasses i preparada 
per possar ascensor !                                          300.000€

T2.50179 -Mataró-Vista Alegre. Casa de poble se-
mirefor. 150m², 4 habitacions, 2 banys complets, cuina 
office, gran saló menjador, galeria, aa/cc, tancaments 
d’d’alumini, traster, terrassa de 20m² ¡¡Vistes especta-
culars a mar i montanya!!                                 190.900€

Si vol vendre, comprar o llogar el seu pis, no esperi més, truqui’ns!

T1.03531 - Mataró - Avda. Amèrica. Impres-
sionant àtic de 110m² amb terrassa a nivell de 
120m²!! Ascensor, disposa de 4 habitacions, 2 
Banys, calefaccio. Increibles vistes!! Per entrar 
a viure!!                 Abans 250.000€ Ara 167.260€

T1.50558 - Mataró- Centre. Pis de 100m² de su-
perfi cie, de 4 habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina 
independent, galeria, balcó, aa / cc, tancaments 
d’alumini. Pis molt assolellat!!                 167.300€

T1.50778 -Mataró - Centre. Dúplex seminou, ex-
terio 95m², 3 hab. (1 suite), 2 banys compl., cui-
na americ., saló menjador amb balcó, galeria, 
aa/cc, terres parquet, tancam alumini, traster, 
terrassa de 25m². Molt assolellat!!       225.000€

T2.50043 - Mataró. Can Vilardell. Torre 150 m², 3 
hab., Bany complet, aseo, cuina de 30m², gale-
ria, balco, salo-menj. 40 m², llar de foc, terras-
ses, calefaccio, gartage 2 cotxes, traster, ¡¡Jardi 
500 m2. Vistes espectaculars!!               340.000€

T2.02300 - Mataró. Camí Serra. Casa de 260m2 
de superfi cie, amb pati i terrassa. Disposa de 5 
dormitoris, amb 4 banys, cuina tipus offi ce, 
aacc., Barbacoa i plaça de parking per a 3 co-
txes.  Abans 480.000€            Abans 325.500€

T1.50803 - Mataró - Centre. Pis cantoner exterior 
130m², 4 habit  (3 dobles), 2 banys, cuina office, saló 
menj. ampli i lluminós, balcó, aa/cc, parquet, finestres 
d’alumini, ascensor, pàrquing opc., alarma, terrat co-
munitari, costat estació i la platja !! !                   217.000€

T1.50695 - Mataró - Cirera. Perfectament ubicat 
pis de 90m², de 3 habitacions, 1 bany, cuina offi ce, 
tancaments d’alumini, saló menjador amb sortida 
a terrassa de 15m² !!!                                199.000€

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Truqui'ns : 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

GESTIÓ DE LLOGUERS • AGENTS D’ASSEGURANÇES • ADMINISTRADOR DE COMUNITATS

Cases i pisos de lloguer
T1.10269 Mataró. Rocafonda. Loft de 35m² todo 
en un ambiente, 1 baño completo, salón comedor 
con cocina integrada, aa/cc, ventanas de alumi-
nio, ascensor, MUY LUMINOSO!!             400€/Mes

T1.10306 Mataró. Centro. Loft 40m², cocina 
americana, aa/cc, cierres aluminio, ascensor, 
balcón y parking opc.Semi nuevo!!       450€/Mes

T1.03284 Mataró. Havana. Loft 40m² 1 amb.
mismo espacio comedor y dormit., aa/cc, suelos 
parquet, balcón, carp. aluminio,ascensor, amue-
blado, Acogedor, entrar a vivir !!!           400€/Mes

T1.06081 Mataró. Cerdanyola. Piso alto sin 
ascensor con 70m² dispone de 3 habitaciones, 
baño, cocina offi ce, aa/cc, cierres de aluminio, 
galeria y balcon!!! Amueblado , reformado y muy 
acogedor!!!                                                       480€/Mes

T1.10307 Mataró. Rocafonda. Loft 35m² dispone 
de baño, cocina americana, calefacción eléctrica, 
suelos gres, cierres de aluminio, ascensor y par-
king opcional!!! Soleado!!                        375€/Mes

T1.10317 Mataró. Centre. Piso 45m², 1 hab. 
baño, cocina offi ce, aa/cc, parquet, cierres alumi-
nio, ascensor y terraza!                           500€/Mes

T1.50553 Arenys de Munt. Piso de 60m², 2 habi-
tac., 1 baño completo, salón comedor con cocina 
americana, balcón, climatización frío y calor, cerra-
mientos de aluminio, ascensor, parking opcional, 
buena distribución y muy soleado !!!       450€/Mes

T1.08102 Mataró. Centre. 2º piso sin ascensor de 
60m², 2 habit, 1 baño completo, cocina, salón co-
medor con  balcón, aa / cc, carpintería de aluminio, 
fi nca de pocos vecinos!!                            575€/Mes

T1.10318 Mataró. Cerdanyola Norte. Apartamento 
seminuevo de 45m²  1 habitación independiente, 
baño, cocina americana, aa/cc, suelos gres, cierres 
de aluminio, ascensor y balcón grande con toldo. 
Parking incluido. Muy soleado!!!               500€/Mes

T1.01655  Mataró. Centro. Piso de 100 m² con 4 
habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, salón con sa-
lida al balcón, calefacción, ascensor. TODO AMUE-
BLADO Y PARKING OPCIONAL!                   700€/Mes

T1.02763 Mataró. Via Europa. Piso amplio de 95 
m² con 4 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, AA/
CC, parquet, cierres de aluminio, galeria, balcón y 
ascensor. AMUEBLADO!!                             700€/Mes

T1.10221 Arenys de Mar. Ático de 65m², 2 habit. 
1 baño completo, cocina americana totalmente 
equipada, salón comedor amplio, aa cc, carpin-
tería de aluminio, ascensor, parking, totalmente 
amueblado, terraza a nivel 65 m²!!       700€/Mes

T1.10078 Arenys de Munt. Piso 60m² 3 habit., 1 
baño, cocina offi ce, calef, cierres aluminio y bal-
cón!!! Bien conservado!!                      550€/Mes

T1.10300 Mataró. Centre. Piso alto con ascensor 
85 m² de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, 
calefacción y cierres de aluminio!! Totalmente 
renovado y cerca de la estacion!!!       700€/Mes

T1.10319 Mataró. Centre. Piso de 100 m² dispo-
ne de 3 habitaciones, baño y cocina reformados, 
bomba de calor, suelos antiguos y terraza de 50 
m². Buena situacion!!!                             800€/Mes

T1.10059 Mataró. Centre. Piso céntrico con mu-
cho encanto de 110m2, 1 habit. señorial con ves-
tidor, 1 baño completo con bañera, cocina offi ce 
reform. equipada, salón comedor amplio, 2 salas 
tipo trastero o taller, mobiliario reciente restaura-
do, galería con lavadora y secadora, 2 balcones, 
terraza con barbacoa, alarma, todo amueblado y 
muy soleado !!!                                           850€/Mes

Torre a 4 vientos total. refor. 
200 m², 5 hab. 3 baños com-
pl., cocina offi ce, galeria, 
salón com. chimenea, bal-
cón, 3 tzas, calefac., garage 
y trastero, exterior, ¡¡jardin 
de 250m², con piscina pri-
vada!!!            1.800€/Mes

T2.50127 - MATARÓ- LA FORNENCA

Piso totalmente reformado 
de 75 m² dispone de 3 habi-
taciones (2 dobles), 1 baño, 
cocina independiente, tiene 
los cierres de aluminio y una 
pequeña galeria. Muy solea-
do!!!!                    550€/Mes

T1.10074 - MATARÓ - PLA D’EN BOET

Piso de 70 m² dispone de 3 
habitaciones, baño y cocina 
reformados, cierres de alu-
minio, balcón , galeria y as-
censor. Piso muy luminoso!!!
                                   680€/Mes

T1.10315 - MATARÓ-CENTRE

Piso semi reformado de 55 m² 
dispone de 2 habitaciones, 1 
baño con plato de ducha, coci-
na offi ce, cierres de aluminio, 
galeria y balcón!!! Muy bien 
conservado!!!          475€/Mes

T1.10312 - MATARÓ- CENTRE

En traspaso, restaurante 
en pleno funcionamiento. 
Està totalmente equipado. 
Diseño muy actual!!!

        PRECIO A CONSULTAR

T3.02846 - MATARÓ - CENTRE

EXCLU
SIVA
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Judicials

MATARÓ -  Molins R 16558

Pl. baixa, 2 habs, cuina amer., saló, mo-
bles, tssa a nivell 80m2, pàrquing i traster. 
172.500 €

MATARÓ - Cerdanyola R 16729

Pis acollidor 3 habit., exterior amb zona 
comunitària de veïns. Ideal parelles.
98.000 €

MATARÓ - Camí Geganta R 16692

Pis alt amb ascensor, 5 habit, cuina indep., 
balcó espectaculars vistes. 

170.000 €

MATARÓ - Pl. Granollers R 16694

Atenció inversió, gran rendibilitat! 
Apartament de 1 habitació del 2001.
89.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

Rda. Prim, 82 - Mataró · T.93 798 01 11 E
C

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Camí Serra R 40878

Casa espect. 3 pl., pàrquing privat jardí 
tssa i balcons exteriors, 4 habitacions.
280.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 16760

Planta baixa refor. 2 habit., conservada 
per entrar a viure.
99.000 €

MATARÓ - Havana R 13220

Planta baixa seminova 65m2, pati a nivell 
de 30m2, 2 habs i cuina independent. 

165.000 €

MATARÓ -Centre R 16737

Ampli pis de 3 habit. dobles, 2 banys, 
amb ascensor. Moltes possibilitats. 

149.000 €

MATARÓ - Eixample R 16202

Pis de 3 habit. refor. i amb pàrquing  
a la mateixa finca. Ascensor. 
178.900 €

 

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ -  Parc Central

Pis seminou de 3 habitacions, pàrquing  
i traster. Zona comunitària. 

R 16198

193.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16560

Àtic amb terrassa nivell 30m2, vistes mar 
i muntanya, 3 habit., pàrking i traster.
277.000 €

MATARÓ - Històric R 16354

Magnífic dúplex, 2 amplies terrasses, 2 
habit.+ estudi amb dues terrasses.
233.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

Pis alt amb ascensor, 5 habit, cuina indep., 
balcó espectaculars vistes. 

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
finestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de  
superfície, exterior, 3 habs, balcó  
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

 

R 16617MATARÓ - Via Europa

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

LLOGUERS

Loft com a nou! Totalment moblat i equi-
pat. En finca de 4 veïns amb ascensor. 
Despeses incloses.

MATARÓ - Centre R 22806

450€/mes

Pis amb molt d’encant, ampli saló amb 
balcó, cuina indep. i habitació doble. 
Possibilitat d’alguns mobles. 

MATARÓ - Via Europa R 23057

Preciosa planta baixa com nova, en 
carrer tranquil i de vianants. Consta de 
2 habs + terrassa 30m2. 

MATARÓ - Cerdanola Nord R 21520

550€/mes

550€/mes

Esplèndid pis de 3 habitacions, primer 
sense ascensor. Possibilitat mobiliari. 
Totalment reformat.

MATARÓ - Casc antic R 23049

R 22926

MATARÓ - Rocafonda

625€/mes

600€/mes

650€/mes

Ampli pis orientat a mar i muntanya, 
lluminós, refor., 4 hab. (2 d.), saló 
menj. balcó, cuina indep., galeria, bany, 
lavabo, ascensor.

R 22511

MATARÓ - Centre
Preciós àtic dúplex, 2 passos de la 
Riera, només 2 veïns, ampli saló amb 
cuina americana, habitació + estudi.

Impressionant pis tot reformat, nou a 
estrenar. Només 2 veïns, ascensor,  
acabats 1a qualitat, 3 habitacions. 

MATARÓ - Centre R 22962

R 22999

MATARÓ - Via Europa

700€/mes

Pis de 4 habitacions, 2 banys, galeria, 
balcó, aire condicionat, calefacció,  
moblat amb armaris encastats.

MATARÓ - Via Europa

700€/mes

Espectacular pis de 3 habitacions, 2 
banys reformats i 2 places de pàrquing 
+ traster.

R 23037

850€/mes

OCASIÓ! 329.000€
Magnifica planta baixa a 2 vents envoltada d’espectacular jardí amb piscina  
privada, de 3 habit. , aparcament i traster. Millor que una casa! C.E. T
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 60 viviendas exclusivas, parkings,
 trasteros, oficinas y locales comerciales
 de obra nueva.

 2,3 y 4 dormitorios, grandes terrazas
 con vistas al mar.

 Zona comunitaria con piscina, jardín
 y zona infantil.

 Posibilidad de personalizar su vivienda.

 Vivienda concertada desde:
  156.000€ + IVA

 Vivienda libre desde:
 198.000€ + IVA

Información y ventas:
Tel. 93 566 00 63 - 671 742 566
inmobiliaria@sorigue.com

Construye y promueve:

Calle de Tordera, 12, Mataró

TORRE EL RENGLE

www.sorigue.com

sorigue

TORRE EL RENGLE
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