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Amb l'envelliment de la població, la feina de les residències

per a gent gran adquireix el paper de pilar social
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

77.500€

¡ATENCIÓN, EXCELENTE INVERSIÓN!
Ref. 12454 ZONA CTRA. DE MATA: Segundo 
piso asequible y  reformado. Sea propietario 
y pague menos que un alquiler.  Distribución 
muy acertada de 70m2. 3 dormitorios (actual-
mente, 2). Salón comedor. Cocina  actualizada. 
Baño c/ducha. Suelos  parquet.

169.000€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12378 Z. CENTRE. FORN DEL VIDRE: 
En edifi cio reciente construcción. Buen piso, 
alto y perfectamente orientado con bonitas 
vistas despejadas sin edifi caciones cercanas. 3 
dormitorios. Salón comedor de 25m2. Cocina 
restaurada. Zonas comunes uso exclusivo!

234.000€

ZONA MARÍTIMA
Ref. 12376 CENTRE: Vivienda en  excelente 
estado de reforma. Alto y luminoso. De su-
perfi cies bien distribuidos. Gran sala  de estar. 
Balcón. Cocina de amplias medidas .  3 dormi-
torios.2 baños(  1 suitte).Parquet natural. A/AC. 
Parking  incluido. 

VENUT!

Ref. 12147
LOCAL SEMI CENTRO

T 42.000€

132.000€

BUENA INVERSIÓN
Ref. 11826 CENTRE/JUZGADOS:  Vivienda 
de 75m2. Prácticamente a estrenar. Salón co-
medor de 26m2. Cocina integrada al salón. 2 
dormitorios. Calefacción, suelos gres. Parking 
+trastero (opcionales). Excelente ocasión por 
precio!!

(Entreguem 6.000€ a l’acte)
Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti a 
les seves necessitats:

• Garantim liquiditat (pot comprar amb total tranquil·litat).

• Paguem hipoteca fins a la seva venda (pla de venda 
personalitzat).

• Solucionem processos d’embargament (aturem processos i 
posem al dia).

• Acceptacions d’herències (gestió i pagaments avançats).

• Altres situacions (vostè proposa...i l’ajudarem 
eficaçment).

Tenim l’experiència necessària, fa 25 anys que ho fem!

Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

25 ANYS

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

 que s’adapti a 

(aturem processos i 
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

77.500€

¡ATENCIÓN, EXCELENTE INVERSIÓN!
Ref. 12454 ZONA CTRA. DE MATA: Segundo 
piso asequible y  reformado. Sea propietario 
y pague menos que un alquiler.  Distribución 
muy acertada de 70m2. 3 dormitorios (actual-
mente, 2). Salón comedor. Cocina  actualizada. 
Baño c/ducha. Suelos  parquet.

T

150.000€

PISO NUEVO CON PATIO 120M2
Ref. 12228 CERDANYOLA: Vivienda  90m2 
en primera planta + gran patio 120 m2. Pocos 
vecinos. 3 dormitorios. Amplio salón de 25 m2 
Cocina independiente. Baño. Acabados de ca-
lidad. Parking opcional. Muy buena compra !!

T

178.900€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12373 Z. CENTRE/JUZGADOS: A un 
paso del centro. Buen piso semi-nuevo 86 m2, 
pocos años. Todo exterior. Destaca su estado 
y buena distribución. 3 dormitorios. Sala de 
estar 2 ambientes. Balcón/terracita. Cocina 
recién reformada. Baño + aseo con ducha. 
Perfecta orientación. Parking incluido!

T

315.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12392 MATARÓ. URBANIZACIONES: 
En conjunto residencial  con zonas ajardinadas 
y piscina. Unifamiliar a tres vientos. Jardín en-
volviendo toda la vivienda. Edifi cada 2 plantas 
+ garaje. 5 dormitorios. Salón de 40 m2. Ex-
cepcional cocina offi ce. 2 baños + aseo. Todo 
un lujo.  

T

112.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12317 Z. CAMÍ DEL MIG: Quinto y último  
piso frente gran zona verde. Luminosidad. 3 
dormitorios. Salón comedor amplio.2 balco-
nes. Cocina ampliada. Calefacción. Estad im-
pecable . Buen piso!!

T

157.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12370 Z.ROCABLANCA: Buen piso, ex-
celentes cualidades. Vivienda 100m2  Imagen 
sencillamente impecable.4 dormitorios(act.3).
Salón comedor 28 m2 con” llar foc.”Balcón. 
Cocina 12m2 .2 baños .Suelos gres. Calef. Patio 
12m2.

T

209.000€

SEMI NUEVO CON PK+TRASTERO
Ref. 12434 CENTRO/HABANA:  Atención!!  
Ocasión realmente buena. Edifi cio reciente 
constr. Vivienda 95m2, parking+ trastero. De 
las zonas  más tranquilas de Mataró. Salón co-
medor 28 m2. Gran cocina offi ce impecable. 2  
balcones (anterior y  posterior). 3 dormitorios. 
2  baños. Calefacción!

T

124.000€

REALMENTE IMPECABLE
Ref. 12195 ZONA SEMI CENTRE: Buena 
compra. Vivienda de 90m2, alto y ascensor. 
Reformado reciente. Bien orientado  y muy so-
leado. Salón  de 20 m2. Cocina offi ce impeca-
ble. 3 dormitorios (antes 4). Baño actualizado. 
Suelos de gres. 

T

169.000€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12378 Z. CENTRE. FORN DEL VIDRE: 
En edifi cio reciente construcción. Buen piso, 
alto y perfectamente orientado con bonitas 
vistas despejadas sin edifi caciones cercanas. 3 
dormitorios. Salón comedor de 25m2. Cocina 
restaurada. Zonas comunes uso exclusivo!

T

234.000€

ZONA MARÍTIMA
Ref. 12376 CENTRE: Vivienda en  excelente 
estado de reforma. Alto y luminoso. De su-
perfi cies bien distribuidos. Gran sala  de estar. 
Balcón. Cocina de amplias medidas .  3 dormi-
torios.2 baños(  1 suitte).Parquet natural. A/AC. 
Parking  incluido. 

T

Ref. 12043: Cerdanyola. Atención! Pe-
queño local  Ideal almacén. 18 m2 en es-
quina. Altura 4 mts. Apropiado operarios 
guarden género/herramientas etc.

10.000€

Ref. 12302: Z. Rocablanca. Local diá-
fano, 2 persianas a la calle. 90 m2. Para 
cualquier negocio. Muchas posibilidades. 

56.000€

Ref. 12295: Junto Rda. O’Donnell. Lo-
cal 107m2 con 4 despachos. Posibilidad  
amueblado. Almacén  30m2.  Ideal des-
pacho profesional, consulta, etc..

89.000€

132.000€

BUENA INVERSIÓN
Ref. 11826 CENTRE/JUZGADOS:  Vivienda 
de 75m2. Prácticamente a estrenar. Salón co-
medor de 26m2. Cocina integrada al salón. 2 
dormitorios. Calefacción, suelos gres. Parking 
+trastero (opcionales). Excelente ocasión por 
precio!!

T
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sense sentir-se ni superior ni in-
ferior a ningú.

Per a tot tipus de persones 
Vita Liberté està pensat per a tot 
tipus de persones i de totes les 
edats. Les dutxes són individu-
als, noves i tan àmplies que com-
pleixen la funció de vestidor per 
a garantir la intimitat indiscutible 
amb l’usuari que, a més a més, pot 

  El concepte de gimnàs que pro-
posa Vita Liberté és totalment dife-
renciador amb el que estem acos-
tumats. A més a més de ser un 
gimnàs low cost pels seus preus, 
ho és també pel concepte que ge-
neren. I és que la seva màxima 
peculiaritat és que no tenen mi-
ralls per enlloc. Per què? Doncs 
perquè consideren que qualsevol 
persona pot entrenar i fer esport 

Vita Liberté, al Camí del Mig 75 (Passatge de la Bòbila), 
proposa fer esport sense sentir-se diferent

Gimnàs low cost: 
la nova manera de fer esport

gaudir de les instal·lacions des de 
les sis del matí i fi ns a les dotze de 
la nit. La independència de l’usuari 
del centre és una de les màximes 
prioritats de Vita Liberté que posa 
a disposició tots els recursos per-
què el gimnàs low cost mataroní 
obri les seves portes els 365 dies 
de l’any.

Modernitat i tecnologia
La modernitat que envaeix els nos-
tres dies també arriba als gimnasos 
introduint, per exemple, la tecno-
logia. Vita Liberté s’estrena també 
amb la impremta digital en l’en-
trada i sortida de les instal·lacions 
o les classes dirigides virtualment 
a través de pantalles.

Coneix de primera mà les 
instal·lacions del gimnàs  Vita 
Liberté dins l'edifici històric de 
la Bòbila, al Camí del Mig, 75 
(Passatge de la Bòbila) 08302 
de Mataró!

CiutatEsport
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La sala d'activitats dirigides Equipament d'última generació a la sala de màquines

La secció d'spinning, amb equipament Els vestidors i les dutxes són individuals
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sense espectadors eternament enceses als bars, possi-

blement ara toca assumir la lògica dels restaurants de 

fi ls musicals perennes. Tant li fa si el local rebenta l’afo-

rament i el volum dels comensals s’enlaira fi ns a fregar el 

crit; la sintonia es perpetua inalterablement alta. Voldria 

pensar que no són manies de vell (encara no!) i que es 

tracta d’un malestar general, encara que no tothom en 

sigui conscient. En el seu moment es va estudiar com a 

l’hivern en els comerços amb temperatures molt altes 

els clients acabaven marxant aviat perquè els guanyava 

la sensació d’incomoditat abans no fossin conscients 

que s’havien de desabrigar. 

Potser també arribarà, en general, la no consciència que 

també el soroll és una invasió de l’espai personal dels 

altres. Tant de menyspreu, o mofa, com podien provocar 

en altres temps els lloros a tot drap dels quillos i ara el 

senyor més tocat i posat o la iaia de torn s’abstreuen en 

els seus mòbils mentre rebenten la calma dels del seu 

voltant a cop de missatges de veu i vídeos estridents, 

sigui dalt l’autobús o a la sala d’espera de l’hospital.

Opinió: Lluís Martí

 Quan vol, el cinema -també la televisió- és capaç de 

presentar-nos mons i vides on voldríem passar fulls 

sencers de calendari o eternitats caduques. Mons que 

es contagien de la placidesa de la sala, paisatges asèptics 

sense fred ni calor ni pudors. Vides resumides amb els 

bocins més rellevants, obviant les hores grises, l’avorri-

ment de les rutines i les quotidianitats més repetitiva-

ment absurdes o fi siològiques. I el so. De la mà de mú-

siques i sorolls el cinema compta amb el recurs defi nitiu 

a l’hora de bastir i de vestir cada moment amb l’emoció 

adequada: por, tendresa, èxtasi. La vida real, ai, té totes 

les de perdre quan no té més remei que deixar la seva 

banda sonora en mans de l’atzar. Potser per modular la 

vida real, potser per combatre-la, hi ha qui s’abilla amb 

els auriculars reglamentaris i es compon la seva banda 

sonora íntima.

Hi ha, però, qui s’entesta a sonoritzar la vida dels altres. 

Després d’arribar a creure’ns la normalitat de les teles 

Soroll

L’ENQUESTA

Trobes a faltar més 
música en directe als bars 
de Mataró?

63,6% Sí.
34,5% No.
1,8% Ns/Nc.

SOMRIURE PER A L'ALEIX

LA PREGUNTA

Què creus que s'ha de fer 
amb el peatge de la C-32?

PEATGE DE LA C-32

L'emoció dels pares del petit Aleix veient la resposta de Mataró assis-
tint en massa a la festa solidària és una imatge inesborrable.

APLAUDIT:  Espectacular respos-
ta ciutadana a la festa solidària 
per recaptar fons per investigar 
la malaltia de Tay Sachs.

CASTIGAT: L'enèsim posiciona-
ment polític torna a posar de ma-
nifest l'escàndol d'aquest peatge 
a la nostra autopista.

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1718.indd   1 5/4/16   10:54





FO
TO

: A
N

N
A
 A

LU
A

R
T

NÚMERO 1477  ANY XXX  Del 8 al 14 d’abril del 2011  35.000 exemplars 

LA GRAN RETALLADA
L’Hospital de Mataró haurà de tancar 40 llits i altres 
serveis per la tisorada pressupostària
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Reeixit homenatge a Novellas

PORTADA EL TOT 1477.indd   1 6/4/11   12:58:49

 Foto antiga Les portades

  Les trobades populars han estat 
i són tradicions difícils de perdre. 
És l'aplec del Corredor i en aques-
ta fotografi a, cedida per Joan Julià 
Xiqués, s'hi pot veure un grup de 
nens i homes el dia de Pasqua 
Granada de 1930. 

"A la foto hi ha el mossèn i el 
meu avi", relata Julià, que anys des-
prés també participaria d'aquestes 
trobades, "en les que eren molt 
típiques les sardanes". 

L'aplec del Corredor

Gent d'arreu
"Pujàvem a peu fi ns al Corredor, 
on ens trobàvem amb gent d'ar-
reu de la zona", recorda Julià. Hi 
havia penyes, grups d'amics i fa-
mílies de Mataró, de Llavaneres, 
de Llinars o Cardedeu. 

Una tradició encara avui vigent 
que servia per passar un dia di-
ferent. "Els grups s'emportaven 
el menjar de casa o se'l cuinaven 
allà, però era una veritable festa". 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Joan Julià Xiqués

Foto antiga 1718.indd   1 6/4/16   13:48



www.corp.cat/arenysdemar

* PVP impostos 
no inclosos

Com vols viure demà?

Ho has imaginat més d’una vegada. Un futur 
que es dibuixa on sempre has volgut, en un lloc 
que t’ofereix molt més del que mai has arribat a 
imaginar. 
A La Riera d’Arenys de Mar començaràs a viure un 
present ple de sensacions, envoltat de l’ambient 
únic del seu eix comercial però sense renunciar a 
l’essència del nostre mar. Descobreix els nostres 
pisos de 2, 3 i 4 dormitoris, amb terrassa, piscina, 
espais amplis i lluminosos i acabats exclusius 
totalment a la teva mida i al teu gust. Perquè tu 
ets únic i la teva llar també ho hauria de ser.

Pisos des de 149.000¤*

OBRA NOVA C/ RieRA Del PARe fitA, 105

Av. Diagonal, 463 bis Principal • 934 100 079 • www.corp.cat

DIVENDRES 15 D’ABRIL DE 2016 A LES 10h  
A l’ OfiCiNA De VeNDes De lA mAteixA OBRA

iNiCi De COmeRCiAlitZACiÓ 

A QUÈ ESPERES?



Bon març en ocupació: 133 aturats menys 
En l'àmbit català la xifra de desocupats se situa als nivells de 2009 després d'un mes 
en què la Setmana Santa ha empès a la baixa tots els indicadors

Economia: Redacció

 Les bones notícies en matèria 
d'ocupació continuen. El mes 
de març va suposar, pel que fa a 
Mataró, un descens en el nombre 
d'aturats de 133 persones, una bai-
xada relativa de l'1,13 per cent. La 
taxa d'atur mataronina se situa en 
un 19,46 per cent després d'un mes 
en què pot haver infl uït la coinci-
dència amb la Setmana Santa. És 
en la comparació interanual on el 
descens és més accentuat, ja que 
arriba al 12,09 per cent de ten  dència 
negativa. Això vol dir que a principis 
d'abril del 2016 hi ha 1.596 mata-
ronins desocupats menys que en 
el mateix termini de 2015.

Pel que fa a la comarca, el mes 
de març ha tancat amb un total de 
31.807 persones registrades com a 
aturades, xifra que ha suposat un 
nou descens de l'atur a la comarca, 
tant si parlem en termes intermen-
suals com interanuals.  Respecte 
del mes de febrer el descens ha es-
tat del 2,19% i del 12,41% respecte 
del març d'un any abans. També 
ha baixat l'atur en el conjunt de la 
província de Barcelona així com en 
el conjunt de Catalunya. Tot plegat 
ha situat la taxa d'atur registral de 

la comarca en el 16,36%, per sobre 
del català i el provincial.

Baixada generalitzada
Les dades analitzades per l'Obser-
vatori de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal indiquen que 
la reducció de l'atur al Maresme ha 
estat la més important registrada 
en el mateix període en anys an-
teriors. De fet, l'anàlisi interanual 

indica que a la comarca tenim un 
12,41% d'atur menys que el 2015. 
El descens mensual s'ha situat en 
el 2,84% i s'ha repartit entre tots 
els col·lectius (dones i homes), tots 
els grups d'edat i tots els sectors 
d'activitat econòmica (agricultura, 
indústria, construcció i serveis). 
L'únic grup en el qual s'ha detec-
tat un increment d'inscripcions al 
Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) ha estat el de persones sense 

ocupació anterior (SOA).
El sector serveis, que és el que 

concentra el 65,7% de les persones 
demandants de feina, és també el 
que percentualment ha experi-
mentat una reducció de l'atur més 
destacada (el 4,02%). Segueixen la 
indústria i l'agricultura que han 
registrat una disminució mensual 
de les persones desocupades de 
l'1,96% i la construcció amb una 
baixada del 0,97%. En canvi, el 
col·lectiu de persones sense ocu-
pació anterior ha experimentat un 
increment de l'1,18%.

Catalunya, al nivell del 2009
El nombre de persones registrades 
al Servei d’Ocupació de Catalunya 
es va situar al març en 499.991 
aturats, cosa que suposa un des-
cens de 10.246 persones en relació 
amb el febrer per l’impacte de les 
contractacions de les vacances de 
Setmana Sant. Amb aquest des-
cens, el nombre d’aturats se situa 
per sota del mig milió de deso-
cupats cosa que no passava des 
del juliol del 2009, ara fa prop de 
set anys. La disminució de l’atur 
aquest març és la més gran que 
s’ha registrat en aquest mes els 
últims vint anys.

7

Pel que fa a Catalunya, 
el nombre d'aturats se 
situa al nivell de 2009, 
fa set anys, als inicis de 
la crisi

CiutatCiutat núm. 1718 del 8  al 14 d'abril de 2016
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MENYS DESPESA 
ENERGÈTICA PER SER MÉS 
EFICIENTS I COMPETITIUS

PLA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE MATARÓ

SI SOU UNA EMPRESA INDUSTRIAL PODEU REDUIR                        
LA VOSTRA DESPESA ENERGÈTICA

L’Ajuntament de Mataró, dins el seu Pla d’Estalvi i Efi ciència Energètica (P3E), 
juntament amb el TecnoCampus i l’organització empresarial PIMEC, ha sumat 
esforços per oferir-vos un servei per millorar la vostra efi ciència energètica.

El servei comença amb un estudi energètic realitzat per experts seleccionats per 
PIMEC amb una primera anàlisi. Posteriorment, amb un cost ajustat i amb total 
garantia, es desenvoluparan les accions per aconseguir el màxim estalvi energètic 
possible. 

QUIN AVANTATGE TENIU SI US HI ACOLLIU?

Durant tot el procés podreu comptar, de forma gratuïta, amb l’assessorament i 
seguiment del Servei de Desenvolupament Sostenible de l’Ajuntament de Mataró, 
que vetllarà per la seva qualitat i resoldrà els dubtes i qüestions que plantegeu. 
Podeu posar-vos en contacte a energia@ajmataro.cat o al telèfon 937 582 251

QUINES EMPRESES PODEN ACOLLIR-S’HI?   

Empreses que tinguin contractada les tarifes 3.0, 3.1 o 6.1

COM COMENÇAR?
Per a més informació i concertar l’estudi us heu d’adreçar a:

OFICINA MATARÓ EMPRESA
Parc TecnoCampus Mataró-Maresme. Torre TCM2, planta baixa
Av. d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró
Telèfon: 93 169 65 02 | a/e ome@ajmataro.cat 
Horaris: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h. Divendres de 9 a 14 hHoraris: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h. Divendres de 9 a 14 hHoraris: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h. Divendres de 9 a 14 h
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Daniel Ferrer 

spAm i Ajuntament escenifiquen l'acord
La protectora reconeix sentir-se “insegura” amb el trasllat a Cal Pilé, però el govern 
manté el compromís de construir un nou refugi

Societat: Mireia Biel 

 Després de setmanes de pro-
testes, de reunions i de gran in-
certesa, Ajuntament i spAm van 
presentar un acord per traslladar 
temporalment el Centre d’Acollida 

d’Animals Domèstics a Cal Pilé que 
va escenifi car-se el passat dijous en 
una trobada davant dels mitjans 
de comunicació amb Joan Vinzo, 
regidor de Salut, i Sílvia Serra, pre-
sidenta de l’spAm. Ambdós van 
admetre haver cedit davant les 

pressions de l’altra banda i confi en 
que a partir d’ara s’obrirà un pro-
cés “de diàleg i cooperació” entre 
les dues parts. Vinzo va detallar el 
procés que se seguirà des d’ara i 
fi ns que el servei es pugui traslla-
dar al nou refugi que es construirà 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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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

 
L’spAm es mostra “moderadament satisfeta” amb l’acord a què 
han arribat amb l’Ajuntament i celebra que “després de mesos 
de reivindicacions, estiguem aquí i hàgim pogut negociar amb 
el govern una pròrroga de dos anys”. Tot i així Serra va puntua-
litzar que “no abaixaran la guàrdia” fins que no s’instal·lin al nou 
CAAC perquè entenen que “és aquest el punt final de tot plegat”.
El nou refugi d’animals que l’Ajuntament s’ha compromès a 
tirar endavant no s’allunyarà gaire de les instal·lacions actuals. 
Al mateix carrer Galícia, s’hi construirà un nou centre, prop de 
la deixalleria, que permetrà seguint oferint el servei d’acollida 
d’animals domèstics a Mataró, un fet important per a Serra que 
va destacar que “fa 40 anys que a la ciutat hi ha un servei pro-
teccionista com aquest”. Vinzo, al seu torn, va explicar que cal 
redefinir l’ús dels terrenys i confia que en un parell d’anys o més ja 
es podrà parlar del nou espai. A més a més, el regidor de Salut es 
va comprometre a estudiar les vies perquè “l’spAm pugui seguir 
gestionant el nou CAAD mitjançant una concessió a entitat”. 

"Satisfacció moderada"

Daniel Ferrer 

en els propers anys. Els sis mesos 
que comencen aquest abril servi-
ran per a condicionar Cal Pilé amb 
un nou espai que es destinarà a 
la gatera, amb una capacitat per 

a 50 animals. Animals que se su-
maran a la vuitantena de gossos 
que també hi poden viure. A més 
a més, Cal Pilé també arranjarà la 
xarxa d’evacuació d’aigües i ade-
quarà les zones de quarantena i 
de primera acollida.

95.000 euros
El regidor de Sanitat va xifrar en 
95.000 euros, el cost d’adequar 
les instal·lacions de Cal Pilé per 
acollir l’activitat que fi ns ara es 
desenvolupava al carrer Galícia. 
Es tracta d’uns números molt més 
baixos que els 300.000 que feien 
falta per remodelar el CAAC actu-
al i que assumiran el consistori i 
l’spAm conjuntament. El trasllat 
de l’activitat s’iniciarà d’aquí a sis 
mesos i tindrà conseqüències per 
a l’activitat de l’spAm, que assu-
meix que “serà difícil”, però que 
intentarà seguir donant servei a 
altres municipis tot i que “la prio-
ritat seran els animals de Mataró”.

95.000 euros és la 
inversió que s'assumeix 
per adequar el nou espai

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1718 del 8 al 14 d'abril de 2016
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*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

OFERTA AIRE CONDICIONAT INVERTER
I CALDERA DE CONDENSACIÓ
Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

El Parlament demana alliberar el peatge
JxS s'absté en dos punts i demana "no generar falses expectatives al voltant de 
l'alliberament del peatge"

Societat: Redacció - ACN

 El Parlament ha instat el 
Govern a donar compliment a la 
Declaració del Maresme, que de-
mana la conversió de l'autopista 

C-32 Montgat-Palafolls "en la via 
de comunicació comarcal dels mu-
nicipis del Maresme, lliure de pe-
atge el 2016". La proposta ha estat 
presentada pel PSC i aprovada a la 
Comissió de Territori per tots els 

grups. Junts pel Sí, però, s'ha abs-
tingut en els dos punts que feien 
referència a l'alliberament per a 
aquest any. El diputat de JxS Marc 
Sanglas ha demanat "no generar 
falses expectatives al voltant de 

Ciutat
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Tot i el posicionament de la comarca i el Parlament, el darrer 
posicionament del govern de la Generalitat sobre el peatge 
va ser del llavors conseller Santi Vila que, fa un any, va obrir la 
porta a allargar la concessió més enllà del 2012. El conseller va 
defensar el model de concessió de les infraestructures com "un 
model d'èxit que els països més avançats exploten al màxim". 
Per a Vila, la incorporació de tecnologia, gestió i intel·ligència 
en la gestió del servei a través de la concessió redunda en el 
benefici de tothom i és un model que "agrada" al Govern. En 
aquest sentit, no tanca la porta a què la concessió de la C-32 al 
seu pas pel Maresme, la més antiga de tot l'estat espanyol, es 
pugui renovar més enllà de l'any 2021, quan acaba l'actual con-
cessió: "Quan acaba una concessió en pot començar una altra, 
però segur que amb uns altres paràmetres que tindran a veure 
amb el manteniment i incorporació tecnològica".

Més enllà de 2021?

l'alliberament" perquè suposaria 
una despesa de 400 MEUR. "No 
podem comprometre en aquests 
moments algunes partides pres-
supostàries", ha afegit. L'actual 
concessió acaba l'any 2021.

El diputat del PSC Joan Terrades, 
encarregat de presentar la propos-
ta, ha explicat que amb aquesta 
resolució "posem deures al Govern 
i coneixerem la seva posició final 
respecte de la concessió del pe-
atge". Marc Sanglas, per la seva 
banda, ha expressat la voluntat 
de "treballar en la pacificació de 
la mobilitat a tot el Maresme" i ha 
parlat de "convertir la C-32 en una 
via comarcal ràpida que permeti 
la comunicació entre els diferents 
municipis perquè la situació actual 
és insostenible".

Recuperar la façana
En altres punts de la proposta 
aprovada, es parla de "recupe-
rar la façana litoral" i de "millo-
rar els accessos de la C-32" i con-
vertir la via en "una alternativa 
real a l'N-II". La Declaració del 
Maresme 2015 va ser impulsada 
per la Coordinadora Preservem 
el Maresme i va ser signada i as-
sumida per les forces polítiques 
presents a la comarca.

núm. 1718 del 8 al 14 d'abril de 2016
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Un moment de la signatura

L'Aleix i els seus pares, davant de la gentada

 AM 

Daniel Ferrer 

la seva indubtable solidaritat. I 
l'Aleix va somriure.

La família, emocionada
La imatge dels seus pares amb els 
ulls com a taronges i negats de llà-
grimes a la vegada veient davant 
seu una esplanada plena, amb ge-
gants, castellers, parades, una im-
pecable organització d'una paella 
per a tothom, bombers, atraccions, 
contrastava amb el somriure ten-
dre, d'una debilitat entendridora 
del propi Aleix.

El sol va propiciar un matí plà-
cid i tot va acompanyar, amb el 
moment més àlgid durant l'ac-
tuació de la Dàmaris Gelabert, 
un fenomen de masses entre els 
més petits. To festiu, doncs, i a la 
vegada de tendresa i proximitat 
a una família que no es cansava 
d'agrair a tothom l'espectacular 
esclat solidari pel somriure del 
seu fi ll. | Cugat Comas

   La sensibilitat dels mataronins 
i les mataronines mereix quedar 
fora de qualsevol dubte. Però, cada 
vegada que es posa de manifest, 
impressiona. Per això aquest diu-
menge era emocionant la imatge 
de tota l'esplanada inferior del 
Parc Nou plena a vessar de famí-
lies i més famílies, tots convocats 
per un mateix motiu: fer somriure 
l'Aleix Merino. La història d'aquest 
nen mataroní, l'Aleix Merino, cor-
prèn a tot aquell qui la coneix i és 
per això que un grup de 13 ma-
res i pares –amics de la família, 
companys de l'escola bressol Els 
Garrofers– van començar a moure 
cel i terra fa mesos perquè la imat-
ge d'aquest diumenge 3 d'abril 
sigui inesborrable. L'objectiu era 
recaptar fons per a l'única asso-
ciació que investiga aquesta gran 
desconeguda que és la malaltia de 
Tay Sachs, Actays, però a la vega-
da Mataró va tornar a demostrar 

Milers de persones assisteixen a la festa solidària pel 
nen, que pateix la malaltia de Tay Sachs

El somriure de l'Aleix propicia 
un esclat solidari

  La Fundació El Maresme, l’AGIM 
i la Fundació Sant Joaquim són 
les tres entitats amb què col-
laborarà el Tecnocampus durant 
aquest 2016, tal com van esco-
llir els seus treballadors durant 
el Nadal. Aquesta setmana s’ha 
signat el conveni que fa efectiva 
aquesta col·laboració.

Les accions que el Tecnocampus 
durà a terme per a aquestes enti-
tats són diverses, però sempre te-
nen com a objectiu contribuir a la 
millora dels serveis que les organit-
zacions presten a la ciutadania. En 
el cas de la Fundació El Maresme, 
el TCM s’ha compromès a actua-
litzar el portal La Mosqueta, que 
incorpora activitats multimèdia 
per a desenvolupar les capacitats 
motrius, cognitives i comunicati-
ves de les persones amb necessi-
tats educatives especials. Pel que 
fa a la Fundació Sant Joaquim i a 
l’AGIM, la col·laboració amb el 
TCM es tradueix en aportacions 
econòmiques destinades a millo-
rar el seu funcionament ordinari. 
| Redacció

Amb la Fundació Maresme, 
AGIM i Sant Joaquim 

El Tecnocampus signa 
acords solidaris amb 
tres entitats

L'organització d'Un Somriure per a l'Aleix quantificava en unes 
4.000 les persones assistents a la festa, tot i que va semblar 
haver-n'hi moltes més. La recaptació d'Actays va pujar fins als 
23.346 euros.

23.346 euros recaptats

CiutatCiutat núm. 1718 del 8 al 14 d'abril de 2016
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El teu futur només depèn de tu. Per això, a 
la SIOP de Mataró trobaràs tots els estudis 
que pots cursar i les eines per fer el teu 
itinerari, i arribar tan lluny com et proposis.

X Setmana de la informació 
i l’orientació professional
de l’11 al 16 d’abril

ÉS L’HORA DE 
DECIDIR SOBRE 
EL TEU FUTUR 
PROFESSIONAL

Amb el patrociniOrganitzat per
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La festa solidària "Un somriure per a l'Aleix", en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel
Ferrer
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José Manuel López, del PP, en un Ple Municipal Arxiu 

El sí als pressupostos, en mans de les bases 
El Partit Popular presenta una dotzena d’al·legacions als comptes del govern però es 
mostra predisposat al suport definitiu si l'assemblea ho acorda

Política: Mireia Biel

  El Partit Popular veu “bona sin-
tonia” en les negociacions per a 
l’aprovació defi nitiva dels pres-
supostos presentats pel govern de 
David Bote. El seu vot favorable, 
però, dependrà del que decidei-
xi la militància, que ho sotmetrà 
a votació en una assemblea avui 
divendres. Els populars confi en 
que rebran el suport necessari i 
justifi quen la decisió en la confl u-
ència d’objectius i en la responsa-
bilitat de tirar la ciutat endavant.

A l’espera de tancar els últims 
serrells, el PP es perfi la com el prin-
cipal aliat per aprovar els pressu-
postos, els primers en quatre anys. 
Tot quedarà en mans, però, de la 
militància, que decidirà en una 
votació vinculant el sentit del vot 

dels populars al ple extraordinari 
dels pressupostos del pròxim 13 
d’abril. El líder del PP, José Manuel 
López, confi a que rebran el suport 
de la base del partit, ja que “cal 
legitimar l’acció municipal dels 
grups” i evitar “fer una oposició 
hostil, que és l’opció fàcil”.

Que ERC sigui l’altre grup de 
l’oposició predisposat a tirar en-
davant els comptes no fa enrere 
els populars, que consideren que 
“es tracta de tirar endavant la ciu-
tat de forma conjunta”, segons ha 
expressat López, que confi a que 
se sabran separar els temes de 
banderes d’aquells que impliquen 
vetllar per la ciutat.

Recuperar l’espai públic
Entre la dotzena d’al·legacions pre-
sentades pels populars, destaquen 

la posada en marxa de l’Agència 
de Desenvolupament de Mataró 
2025, un projecte que López veu 
proper “a la proposta Mataró 2022 
feta pel govern” i que demostra 
la bona sintonia entre les dues 
formacions. 

Els populars també aposten per 
desenvolupar una iniciativa per 
remodelar espais públics com el 
Passeig Marítim o recuperar-ne 
d’altres que estan deteriorats. El 
partit de José Manuel López tam-
bé vol posar damunt la taula els 
diners que es destinen a la promo-
ció d’actes de ciutat, “unes xifres 
de nivell desproporcionat si mi-
rem, per exemple, la Festa al Cel 
o la Setmana Santa”, ha remarcat 
López.

Per escrit, i firmat per l'alcalde
El Partit Popular confi a que es po-
drà tancar l'acord en els pròxims 
dies, però "per evitar cometre er-
rors del passat", López demana a 
Bote que "es faci un acte públic o 
que almenys se signi un document 
en el qual quedi refl ectit el pacte". 
López s'ha mostrat satisfet per les 
negociacions i vol lligar l'acord 
amb un document que ho acrediti 
i que "pugui ser de domini públic".

CiutatCiutat núm. 1718 del 8  al 14 d'abril de 2016
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge

10 d'abril

12h. // Jardins de 
l'Escorxador (c. Mariona 
Galindo, s/n. // 
Actuació de les colles: 
Capgrossos de Mataró
Colla Jove de Barcelona
Castellers del Poble Sec.

CAPGROSSOS,
ARA JA VA DE DEBÒ!

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Ignorantes'
Divendres 8 d'abril / 0:00h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Taquilla: 5€. Anticipada: 3€.
La banda maresmenca porta nou 
treball: "Ruta Party Show". Festa i 
humor combinat amb reggae, ska, 
funk, metall o latin.

Concerts de primavera EMMM
Dissabte 9 abril / Pati del Cafè 
Nou (Mataró):
12h: "Peramàs convida" el grup de 
combo de l’EMMM ofereix un con-
cert amb sorpreses i intervencions.
18h: "Envia’m un xou", concert par-
ticipatiu de l’alumnat d’iniciació, i 
alguns pares i mares.

Dijous 14 abril / 19:30h / Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
Big Band de l'EMMM amb col-
laboració de la Big Band Jazz 
Maresme.

Quintet Ad Libitum
Dissabte 9 abril / 21h / Monestir 
de la Immaculada Concepció 
(Avinguda Torner, 63. Mataró).
Concert solidari a benefi ci dels pro-
jectes que s’estan portant a terme 
a l’illa de República Dominicana. 

'Shakin’all' - Lindy Hop
Dissabte 9 abril / 22h / Sala Clap 
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Taquilla: 10€. Anticipada: 8€. 
Concert per ballar Swing sense 
parar.  3r Cicle "A la vora del Jazz".

Disconcert Taller d'Idees: 'El 
gnomo del metro'
Diumenge 10 abril / 17:30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Entrada: 3€.
Concert i espai de lleure per a per-
sones amb i sense discapacitat.

Classic 80's Hits
Diumenge 10 abril / 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Amfi teatre: 17€. Platea: 
20€. Organitza: Foment Mataroní.
Els grans èxits del pop i dels musi-
cals dels anys 80 en versió lírica. 

Diumenge de swing
Diumenge 10 abril / 19h / Teatre 
Principal (C. Església, 45-47. 
Arenys de Mar)
A càrrec de la Bigband Arenys.

Guia cultural

Agenda

Els Capgrossos de Mataró ac-
tuen a casa, a la Diada del seu 

local aquest diumenge als Jardins 
de l'Escorxador. Després de tres ac-
tuacions iniciàtiques, els blaus vo-
len posar una marxa més estrenant 
un o dos castells nous. El 4 i el 3 de 
8 podrien ser els més destacats.  
Els acompanyarà la Jove de 
Barcelona i els Castellers del 
Poble Sec, en una jornada caste-
llera que també servirà de posada 
de llarg de la nova gerència del Bar 
Capgrossos que oferirà un dinar 
a les tres colles just en acabar.

Agenda 1718.indd   2 6/4/16   12:39
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Big Band Jazz Maresme & 
Perico Sambeat
Dijous 14 abril / 21h / Sala Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
Taquilla: 18€. Anticipada: 15€. 
Entrada + sopar: 22€.
La Big Band actuarà amb el saxofo-
nista alt, considerat un dels grans 
músics de jazz espanyols. 3r Cicle 
"A la vora del Jazz".

TEATRE I DANSA //

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

Dansa: 'Al voltant'
Diumenge 10 abril / 19h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 
Mataró) / Preu: 5€.
Del Colectivo Lamajara, amb 
Reinaldo Ribeiro i Daniel Rosado.

'Nit de ràdio dos punt zero'
Diumenge 10 abril / 18:30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada. 7€. Socis i 
jubilats: 5€.
Grup de Teatre del Centre Moral 
d'Arenys de Munt. II Cicle de Teatre 
Amateur del Maresme. 

Teatre: 'Parelles imperfectes'
Diumenge 10 abril / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Cinc escenes d’humor sobre el 
món de la parella, a càrrec de la 
companyia La Fusta. 

INFANTIL //

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 8 abril / 18h: 
Club dels Setciències: Jocs del món 
(club de coneixements adreçat a 
nois i noies de 8 a 12 anys).
Dimarts 12 abril / 18h:
L'Hora del conte especial: "La ma-
leta dels somnis", narració tea-
tralitzada dels contes d’Andersen. 

Biblioteca Antoni Comas 
(c. Prat de la Riba, 110. Mataró) 
Divendres 8 abril / 18h: 
ETaller especial e-Biblioteques: 
'Errata: Les tribulacions de l'im-
pressor Prim'. 
Dimecres 12 abril / 18h:
La petita hora del conte (0-4 anys): 
"Paraules confi tades", a càrrec de 
Sherezade Bardají.

TEATRE /

'Conillet'
Dissabte 9 abril / 21h / La Sala 
d'Argentona (Plaça Nova, s/n) / 
Taquilla: 17€. Anticipada: 13€.  
Interpretació de Clara Segura. Una 
dona es confronta amb les pròpies 
pors i desitjos. Un monòleg de Marta 
Galán, adaptació Marc Martínez. 

CONCERT-VERMUT /

'Shu Shu'
Dissabte 9 abril / 12:30h / Celler 

Castellví  (c. de Cuba, 42. Mataró) 

/ Taquilla: 10€. Anticipada: 8€.

Hammond Organ Trio, temes origi-

nals i clàssics del millor jazz, soul i 

funk. 3r Cicle "A la vora del Jazz".

núm. 1718 del 8 al 14 d'abril de 2016Guia cultural patrocinada per 
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LITERATURA /

'Tot això ho faig perquè tinc 
molta por'
Dilluns 11 abril / 19:30h / Buc de 
Llibres (Muralla Tigre, 31 Mataró)   
Presentació del llibre, una joia literà-
ria que commou i diverteix el lector. 
Amb l'autora Empar Moliner, guanya-
dora del Premi Mercè Rodoreda 2015.

FIRA /

Fira Port Balis 2016
Dies 8, 9 i 10 abril / Port Balís (Sant 

Andreu de Llavaneres).

Fira Nàutica i Gastronòmica: embar-

cacions ocasió, vehicles alta gamma, 

plats degustació, activitats infantils, 

batejos de vela i passejos en barca,... 

Visita guiada i taller per a famílies, 
per explorar i refl exionar sobre la 
memòria i el relat familiar.

'Juguem a ser arqueòlegs'
Diumenge 10 abril / 12h / Can 
Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar. Descobrirem com 
era la ciutat romana d’Iluro i com 
vivien els seus habitants.

La Biblioteca fa olor de xocolata
Dimarts 12 abril / 18h / Sala d'Ac-
tes de la Biblioteca (c. Bonaire, 2. 
Arenys de Mar)
Celebrem els 100 anys de Roald 
Dahl amb una demostració de xoco-
lata a càrrec de Pastisseria Danés.

Buc de contes
Dijous 14 abril / 18:30h / Buc de 
llibres (c. Muralla del Tigre, 31. 
Mataró).
Narració d'un conte d'educació 
emocional: "Lili", de Wen Dee Tan.

XERRADES I LLIBRES /

Seminari: 'Llum, foscor i és-
sers vius'
Divendres 8 abril / 19:30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró):   
Conferència: "Éssers que il·luminen: 
la bioluminescència", a càrrec de 
Begoña Vendrell, de l'Institut de 
Ciències del Mar del CSIC.
Dissabte 9 abril / 11h / Can Boet 
(c. Francesc Layret, 75 Mataró): 
Taller: 'La llum, els ulls i l’evolució', 
de Lluis Serra (Dept. Genètica UB).

'La fi lla del capità Groc'
Divendres 8 abril / 19:30h / 
Abacus (La Riera, 14 Mataró).
Presentació del llibre a càrrec del 
seu autor, Víctor Amela, Premi 
Ramon Llull 2016.

'Prevenció de la violència i l’as-
setjament escolar'
Dimarts 12 abril / 17:30h / Institut 
Thos i Codina (Riera de Cirera, 
57. Mataró)
Conferència sobre la incidència del 
bullying en primària i secundària, 
a càrrec d’Andrés Gonzàlez Bellido 
(programa TEI, tutoria entre iguals).

'París, la ciutat del romanticisme'
Dimarts 12 abril / De 18 a 19:30h / 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades "Viatgem a 
través del cinema". Amb Albert 
Beorlegui, advocat, periodista i 
expert en cinema.

'Els dies sense glòria'
Dimecres 13 abril / 19h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Sílvia 
Alcàntara.

'Com gaudir de la sexuali-
tat individual i la sexualitat 
compartida'
Dimecres 13 abril / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) / Gratuït.
Xerrada a càrrec de Yolanda López, 
psicòloga de la FH.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 8 abril / 17:30h: 
Conte de la rotllana: ' La bruixeta 
Mimi no té por... o sí' de Kathleen 
Amant.
Dimecres 13 abril / 17:30h:
Art Time: "Dracàleg:  un catàleg 
de dracs i dragones" de Raquel Gu. 
Conte i activitat plàstica.
Dijous 14 d'abril / 17:30h: 
Dijous a la Biblio: 'Hi ha una vaca 
a la nevera', d’Amaia Cía, amb les 
il·lustracions de Ricard Zaplana.

Contes per la igualtat
Divendres 8 abril / 18:30h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran 3-5. 
Argentona) 
"La princesa vestida amb una 
bossa de paper" i "La meitat d'en 
Jan", a càrrec de l'Associació per 
la Igualtat L'Hora Violeta.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 9 d'abril / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Activitat familiar, lúdica i cultu-
ral al primer edifi ci construït per 
Antoni Gaudí.

Taller: 'Constel·lació familiar'
Dissabte 9 abril / De 10 a 14h / Can 
Palauet (c. d’en Palau, 32 Mataró). 
També: 16, 30 abril.
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Centenari d'Els Pastorets
Dijous 14 abril / 19h / Ajuntament 
de Mataró (La Riera, 48).
Acte institucional del Centenari 
d'Els Pastorets de la Sala Cabanyes 
i conferència "Els Pastorets, una 
tradició que ve de lluny", amb 
Jaume Vellvehí.

'Els Joves amb la Memòria 
Històrica'
Dijous 14 abril / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donell, 94. Mataró)
Exposició del treball de recerca de 
Bernat Cantó i Codina. Organitza: 
Grup de recerca de la Memòria 
Històrica de Mataró.

'Tinc ansietat i/o depressió. 
Què puc fer per superar-ho?'
Dijous 14 abril / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) / Gratuït.
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la FH.

'Dòlmens i menhirs. Els grups 
megalítics del Maresme i Vallès 
Oriental'
Dijous 14 abril / 19:30h / Ca l’Are-
nas (c. Argentona, 64, Mataró)
Conferència càrrec de Robert 
Lleonart, arqueòleg.

'Paraules de Júlia'
Dijous 14 abril / 19:30h / Llibreria 
Maresme (c. Jaume Isern, 43. Mataró)
Presentació llibre de Juan Bustos a 
càrrec del fi lòleg Joan Casanovas.

RUTES I VISITES //

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 9 abril / 18h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Fes Natura amb Científi cs: 'Les 
maresmes: les plantes i les aus'
Dissabte 9 abril / Punt de tro-
bada: 7:30h, Clos Arqueològic 
Torre Llauder (Mataró) / Preu: 
5€. Inscripcions: 93.755.08.37 i 
info@agrupe.cat.
Sortida guiada als Aigüamolls 
de l'Empordà (Zona de Vilaüt). 
Organitza: Agrupació Científi co-
Excursionista de Mataró.

Mataró, passeig per la història
Diumenge 10 abril / 11h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró
Visita guiada a través d’anècdotes 
i lectures, pels carrers, edifi cis i 
places i els racons més singulars.

FESTES I FIRES //

XVIII Trobada de Gegants 
i Capgrossos d'Escoles de 
Catalunya
Diumenge 10 abril / 11:45h / A 
diversos indrets
Concentració de 60 colles gegante-
res amb més de 150 fi gures d’esco-
les vingudes d’arreu de Catalunya. 
3 cercaviles simultànies des de 
diferents espais de l'entorn de 
l'escola Anxaneta fi ns a arribar a 
confl uir a la plaça de Santa Anna, 
on realitzaran els balls de gegants. 
Dins actes del 50è aniversari de 
l'Escola Anxaneta. 

Dream Market · Kids Universe
Dies 9 i 10 abril / D'11 a 20h / Plaça 
de l'Església (Arenys de Mar)
Exposició, promoció i venda de 
productes infantils (moda, com-
plements, joguines i tot l'univers 
dels nens), activitats i tallers per 
a tota la família.
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ACTIVITATS //

IX Festival Artístic de la Gent 
Gran de Mataró (II)
Dissabte 9 abril / 17h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada lliure. 
Festival amb les actuacions de: 
Casal de Gent Gran de Santes-
Escorxador (Grup de Playback), 
Casal de gent gran de l’Havana 
(Ball en línia, Lectura de poemes i 
Country), Casal de gent gran de Pla 
d’en Boet (Ball en línia i Sevillanes), 
Casal de gent gran del Parc (Ball 
en línia i claqué, Grup de teatre i 
la coral).

Conferència: 'La memòria per-
sonal i l’envelliment del cervell'
Dilluns 11 abril / 16h / Casal 
Municipal gent gran Oriol Batista 
(c. Pla de Bages, 49. Mataró)
Conferència a càrrec de Mireia 
Salas, neuropsicòloga de l’Hos-
pital de Mataró. Dins del 14è ci-
cle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 13 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 
DONA: "Ser dona i musulmana", 
conferència a càrrec de Jordi 
Camins (advocat per la UB, escriptor 
i màster tècnic per l'INESE).

 CASALS //

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Abril: Dia 9, Ripoll i Sant Joan de 
les Abadesses (esmorzar i dinar). • 
Dies 23 i 24, cap de setmana al Nord 
de Catalunya. • Dia 24, Montserrat i 
dinar a Vallirana. • Dia 28, excursió 
de compres a Andorra.

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. 

• Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions musicals: Diumenge 
10 abril a les 17:30h, actuació 
del grup de comparsa 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, sorti-
da 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 estrelles). 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.
Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball, diumenges de 17 a 20h a la 
Sala del Casal l'Aliança. • “Juguem 
tots”, cada dimecres a les 16h. • 
Petanca, melé tots els diumenges. 
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INAUGURACIÓ //

'La nostra canalla'
Local Colla Castellera Capgrossos 
(c. Herrera, 59. Mataró) / 
Inauguració: diumenge 10 d'abril 
a les 11h. 
Entrega de premis 1r Concurs de 
Fotografi a Capgrossos de Mataró. 
Recull 20 fotografi es fi nalistes.

Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
Inauguració: divendres 8 d'abril 
a les 19:30h. Fins al 8 de maig:
• 'Zona intrusa 9. Les coses'. 
Fins al 8 de maig:
• 'Constel·lacions familiars': 8 ar-
tistes contemporanis refl exionen 
sobre les relacions familiars.

Punts de llibre 2016
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
8 d'abril a les 19:30h.
Tradicional mostra col·lectiva anual 
de punts de llibre. 

'Gravats i llibres d'artista'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Inauguració: dissabte 
9 d'abril a les 19:30h. Fins al 12 
de maig.
De Murtra Edicions.

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

'Vestir l'automòbil. Els tèxtils 
que es mouen amb tu'
Can Marfà (Mataró) / Fins al 26 
de juny.
La importància del tèxtil en la in-
dústria de l’automoció.

'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.

'Miradas'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 29 d'abril.
Exposició de dibuixos i pintures de 
Gabriela Almeida.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró)
Fins al 15 d'abril: 
• 'Setena Mostra Eureka!': Exposició 
dels treballs de recerca.
Fins al 30 d’abril: 
• 'Vinyetes: història del còmic en 
català'.

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

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

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 10 d'abril:
• 'Sóc Anxaneta!': 50 anys de l'Es-
cola Anxaneta.  
Fins al 24 d'abril:
• 'Auto...': exposició retrospectiva 
d'Antoni Luis i Planas.
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.

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 30 d'abril: 
• “Vincles Vitals” de Ricard Guiu.

AIRE CONDICIONAT
SERVEI TÈCNIC I INSTALACIONS 

M 609 305 272   T 937 500 641
miguel@iluroelectric.commiguel@iluroelectric.com

SOM
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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
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Apunts
psicològics

LA CARA OCULTA DE LAS 
ADICCIONES. Escrit per Alfonso 
Balado.. És un llibre que acaba 
de ser publicat. Una biografia de 
lluita. Com una persona ha pogut 
sortir-se’n de les seves dificultats 
per una opció mal presa través 
d’uns esforços que ho ha plasmat 
en un estil literari viu, de procés 
progressiu i personal. L’editorial 
Chiado n’ha fet càrrec. El va trobar 
interessant i vital. No és una novel.
la sinó una biografia d’una perso-
na que ha fet ús de la seva força 
de voluntat i sobre tot “un canvi 

de mentalitat: “Pensar en positiu 
i confiar”. Una forta resiliència.
 L’autor és una persona que he 
conegut força. Va saber demanar 
ajut en el seu moment. Va posar 
tota la seva empenta. No ha volgut 
que la seva experiència romangu-
és en el silenci. D’aquí el llibre. Vol 
ajudar els altres. Ha esdevingut 
Treballador Social, títol atorgat 
pels seus estudis a la Universitat 
Roviri i Vigil (Tarragona). 

El llibre de Balado recorda una 
frase de Martí L.King: “Quan el 
meu patiment va incrementar-se, 
vaig adonar-me aviat que hi havia 
dues maneres de respondre-hi: 
Reaccionant amb amargura o trans-
formant el patiment en una força 
creativa. Vaig escollir aquesta última”. 

 Hi haurà diverses presentacions 
del llibre a Mataró. El 19(dimarts) 
d’abril a la llibreria EL MARESME, 
Isern 41. El 5 (dijous) de maig, a 
BUC DE LLIBRES, Muralla del 
Tigre, 31. Les dues a les 19:30hs.

 Hi sou convidats. Tindré el gust 
de fer-ne la presentació. . 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Sèniors

La socialdemocràcia

Segons Marx el procés evolutiu 
dels éssers humans ha de superar 
el regne de la necessitat per poder 
avançar cap al regne de la llibertat, 
entesa com el motor de la història. 
Cal estimar com històricament po-
sitiu el sistema capitalista, que ha 
fet possible la creació de models 
de producció capaços de cobrir 
les necessitats bàsiques de la hu-
manitat. En països com Rússia, 
per superar el seu retràs econòmic 
van implementar un capitalisme 
d’estat, que al atemptar contra 
la llibertat humana va fer fallida. 
L’enfrontament entre aquests dos 
capitalismes va generar la guerra 
freda, liquidada amb l’enderroca-
ment del mur de Berlín.

La socialdemocràcia, acceptada 
per la por del capitalisme occiden-
tal al comunista, va néixer durant 
la guerra freda. Va servir per apai-
vagar les grans desigualtats gene-
rades pel capitalisme occidental, 
defensor de la llei depredadora de 
la selva. Amb la fallida de l’experi-
ència comunista, desapareix la por 
i també, a la vegada, la socialde-
mocràcia, en una societat en què el 
descrèdit de l’estat per gestionar el 
benestar s’ha fet palès. En aquests 
moments cal menys estat i més 
societat civil autogestionada, per 
poder avançar cap al regne de la 
llibertat en un món postcapitalista, 
en el qual la socialdemocràcia ha 
perdut la seva raó de ser. L'única 
alternativa al sistema capitalista, és 
la llibertària, tot i que  pragmàtica, 
utilitzant plenament les eines de 
la revolució digital, per a la creació 
de nous models de producció que 
facin possible la plena ocupació i 
la vida local 24 hores.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

La resiliència porta a una vida nova

BUSQUES I NO 
TROBES RES A 
PROP

ARA JA SAPS 
ON BUSCAR
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Un moment de la cerrada

El TecnoCampus, seu de la Install Party

 AM 

Arxiu 

Vacarisses, La Garriga, L’Arboç, 
Arbúcies o Montmeló.

Competició de robots
Durant tota la tarda,  els nois i 
noies podran participar en tallers 
(de StopMotion, de software lliure 
i d'ulleres de realitat virtual) i en 
xerrades sobre ciència i videojocs, 
sobre com funciona un telèfon 
mòbil per dins i sobre el moviment 
Anonymous. A més, es farà una 
“Criptoparty”, amb el col·lectiu 
CriptopartyBCN!, que ensenyarà 
nocions de seguretat informàtica i 
a utilitzar recursos encriptats com 
TOR. La Install Party es completa 
amb la competició ROBOCAT 2016. 
Es tracta d’una competició de ro-
bòtica en l'àmbit de Catalunya on 
es pot participar amb qualsevol 
tipus de robot que pugui realitzar 
els reptes plantejats. | Cugat Comas

 La Install Party és una festa en-
torn de la tecnologia. La primera 
edició es va realitzar el 8 de maig 
de 2015, i la segona edició es farà 
aquest divendres 8 d’abril de 2016 
a la tarda (de 16 a 20h). S’hi expo-
saran 30 projectes realitzats per 
estudiants de 21 centres de se-
cundària de Catalunya, que mos-
traran què estan fent en l’àmbit 
de la tecnologia en els grups de 
secundària. Els projectes, princi-
palment treballs de fi nal de batxi-
llerat, seran avaluats per un grup 
de professors i empresaris, que 
atorgaran un premi al millor pro-
jecte de centre i al millor treball 
de recerca. Els projectes premiats 
rebran una impressora 3D. Els 21 
centres són del Maresme, però 
també d’altres municipis cata-
lans com Tarragona, Sant Cugat, 
Barcelona, Gavà, l’Hospitalet, 

30 projectes de centres de tot Catalunya competeixen 
en la segona edició d'aquest certamen

El TecnoCampus acull una festa 
tecnològica, la Install Party

  La Policia Local ha posat en mar-
xa una campanya per a prevenir el 
bullying entre els joves. Durant el 
mes de març, dos agents han rea-
litzat onze xerrades informatives a 
150 nens i nenes entre 10 i 16 anys 
que formen part dels equips de la 
U.D Cirera, entitat d’on va sorgir 
la iniciativa. 

Xerrades d'una hora
Les xerrades tenen una hora de 
durada i tenen per objectiu actuar 
sobre el bullying en entorns edu-
catius i a les xarxes socials. Així, 
dos agents de la Policia de Barri 
expliquen què és l’assetjament in-
fantil, quines formes pot adoptar, 
quines conseqüències pot tenir i 
com actuar per evitar-ho. La vo-
luntat de les sessions és oferir a 
les possibles víctimes eines que 
els ajudin a afrontar i solucionar 
el problema i fer que els potencials 
assetjadors siguin conscients de 
les conseqüències que pot tenir.| 

Redacció

Dos agents la inicien amb 
joves de la UD Cirera 

Campanya de la 
Policia local per 
prevenir el bullying

Tota la informació i els horaris de la Install Party estan disponibles 
a la pàgina web d’Xnergic, l’entitat impulsada pel TecnoCampus 
que organitza l’esdeveniment. Xnergic organitza al llarg del curs 
tallers de robòtica i videojocs amb l’objectiu de promoure les 
vocacions tecnològiques i científiques entre els joves. 

Més informació
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Superar l'addicció en un grup d'autoajuda 
Narcòtics Anònims de Mataró i el Maresme celebra aquest divendres el seu primer any 
intentant que antics addictes superin la seva malaltia

Salut: Cugat Comas

  Segurament és una de les en-
titats menys conegudes de les 
que podem trobar a la Fundació 
Hospital. Narcòtics Anònims cele-
bra aquest divendres el seu primer 
any a la ciutat de Mataró. Dotze 
mesos durant els quals, amb una 
assistència mitjana d'unes 8 perso-
nes, s'ha creat el grup local d'una 
associació estesa a nivell mundial, 
que tracta totes les addiccions per 
igual. En parlem amb un dels seus 
impulsors a la capital del Maresme 
que assegura que "és una cosa 
espiritual, però no religiosa, ens 
ajudem els uns als altres per recu-
perar-nos de l'addicció a tot tipus 
de drogues, sense fer especifi ca-
cions. Aquí no hi ha antics coca-
ïnòmans o alcohòlics, es tracta 
l'addicció com a malaltia". 

El treball en grup parteix de 
considerar l'addicció com una 
malaltia i es tracta d'aquesta en 
auto-ajuda, treballant en grup, en 
sessions d'una hora i mitja setma-
nal. "Tenim gent de tot tipus que 
assisteix a les nostres reunions i 
òbviament esperem créixer i ser 
d'ajuda a la molta gent addicta 
que vulgui fer el pas", ens explica 

el nostre interlocutor.

Similar a Alcohòlics Anònims
L'anonimat és una de les bases so-
bre les quals es treballa. No hi ha 
fotos, ni en transcendeix la iden-
titat i el que es diu i es parla en 
les sessions de grup queda allà. 
El funcionament pot recordar als 
més coneguts Alcohòlics Anònims. 

Narcòtics Anònims de Mataró cele-
bra el primer any amb intenció de 
donar-se a conèixer a la capital del 
Maresme. Dins el grup, cada per-
sona escull un padrí perquè l'ajudi: 
"el millor és agafar-te a algú que ja 
tingui experiència i ja hagi superat 
l'addició activa a les substàncies, 
perquè la confi ança és clau, és un 
grup lliure amb un funcionament 
que pot ser complementari a al-
tres". Narcòtics Anònims no tre-
balla amb professionals o amb 

psicòlegs. Segueix un programa 
d'ajuda de 12 punts que es com-
parteix a nivell mundial –és una 
associació amb presència arreu 
del planeta– i dels grups territo-
rials se n'és de forma voluntària, 
seguint un principi de cooperació 
però no afi liació.

Dues barreres que cal travessar
Òbviament passar a formar part 
d'un grup d'autoajuda com 
Narcòtics Anònims no és una deci-
sió fàcil de prendre. "Ha de partir 
de la teva consciència i de les ganes 
de sortir-ne. Són dues barreres, 
la primera saber si sóc addicte o 
no, i la segona si em deixo ajudar 
seguint el programa", explica un 
dels membres més actius del grup. 
Dues portes, una de personal i 
una de pública, a les que cal pi-
car i entrar per accedir a formar 
part del grup.  

El grup de Narcòtics Anònims 
de Mataró i el Maresme es reuneix 
cada dimecres a les set de la tarda. 
Aquest divendres faran una sessió 
especial per donar a conèixer la 
tasca feta fi ns ara. I dimecres que 
ve, altre cop, les sessions com-
partides per ajudar-se a superar 
l'addicció. I quedar "net".

12

El programa de 
recuperació de 
l'associació es basa 
en 12 punts, com el 
d'Alcohòlics Anònims
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el coneixement dels benefi cis de 
la quiropràctica  a la capital del 
Maresme. 

Aquest caràcter de consulta fa-
miliar es nota només entrar al cen-
tre. És la mateixa Judith Sánchez 
qui fa la primera visita i també hi 
trobem treballant a disposició dels 
clients a Olivier Poussard, doctor 
llicenciat en Quiropràctica fa més 
de 8 anys a l'IEEC de París.

  Iluro Quiropràctic està d'aniver-
sari i ho vol celebrar amb els seus 
clients. Ja fa quatre anys que Judith 
Sánchez, coordinadora del centre 
va obrir la seva pròpia consulta 
després de 9 anys treballant amb la 
Doctora Allison Accurso. Els prin-
cipis del centre s'han mantingut 
fi dels durant aquests quatre anys: 
oferir una consulta familiar amb 
preus assequibles que estengués 

Iluroquiropractic, el centre de Judith Sánchez, celebra el 
quart aniversari amb els seus clients

Quatre anys són molts 
però no són prou! 

El bon boca-orella és el gran 
aval de la gent que ha passat per 
Iluroquiropràctic. Ofereixen ses-
sions curtes que s'allarguen per 
donar més servei i més relaxació.  
El benestar de l'usuari és el més 
important i és per això que es tre-
balla en sala privada, propiciant 
la tranquil·litat al pacient  perquè 
parli amb el doctor, a qui confi a el 
seu benestar.

Ciutat
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Les energies renovables, protagonistes 
Entrevistem al responsable comarcal de Som Energia, convidats a les Jornades Cientí-
fiques de Mataró dedicades a l'energia neta

Medi Ambient: Cugat Comas

 Mataró acull, a cavall d'aquest 
cap de setmana i el vinent, les 
XIII Jornades Científi ques amb 
protagonisme per les energies 
renovables i netes. Un dels ac-
tors protagonistes que hi han es-
tat convidats serà la Cooperativa 
Som Energia, amb cada vegada 
més socis al Maresme i a Mataró.

Com explicaries el compro-
mís de Som Energia amb les 
energies renovables?
Som Energia és una cooperativa 
de consum que es compromet al 
fet que l'energia que consumei-
xen els socis origina una deman-
da d'energia amb certifi cat verd, 
per tant els socis de la cooperativa 
propicien amb el seu consum que 
hi hagi demanda d'energies netes.

Quina és la importància de 
Jornades com aquestes per 
donar-vos a conèixer?
Nosaltres oferim preus competi-
tius, al nivell de la competència 
però on realment competim és en 
consciència. Ens adrecem a tota la 
gent per dir-li que si ha de canviar 
de companyia ho ha de fer per un 
principi, per un valor. L'aposta per 
les energies no contaminants ha de 
venir del coneixement i de la gent 

conscienciada. I en aquest tipus 
de jornades ens donem a conèi-
xer i creem consciència entre els 
actors que hi participem.

Creix aquesta consciència?
Sí. La gent cada cop està més 
conscienciada que cal apostar per 
energies netes i no contaminants. 
Nosaltres no fem publicitat però 
sí que posem totes les facilitats 
perquè la gent pugui fer el canvi.

Som Energia és la demostració 
que l'aposta per les energies 
renovables pot ser fructífera?
Rotundament sí. En cinc anys hem 
assolit 25.000 socis i 35.000 con-
tractes i hem fet inversions per 
valor de 7 milions d'euros.

Com es pot anar creixent, si els 
més convençuts ja són socis?

Anar difonent el que fem. La gent 
coneix les energies renovables 
però potser encara no la nostra 
cooperativa o altres iniciatives 
al voltant de les mateixes. On es 
creix és a partir d'anar explicant 
els avantatges de formar part de 
la cooperativa.

Les administracions col·la-
boren amb vosaltres?
Les administracions no col-
laboren de forma estreta amb 
nosaltres perquè pel que fa al 
subministrament elèctric sovint 
depenen de licitacions i con-
tractes. Tot i això estem entrant 
en ajuntaments petits i entitats 
com instituts o cases de cultura. 
Les administracions no són gaire 
entusiastes, ja no amb nosaltres 
sinó amb qualsevol tipus de co-
operativa energètica."

Les jornades científiques de Mataró arrenquen avui, divendres 
8 d'abril, a dos quarts de cinc de la tarda amb els parlaments 
de les autoritats. Després de la conferència de Carles Salesa, 
director del Consorci per al Tractament de Residus del Maresme 
es passarà a la 13a edició de la Mostra de treballs de recerca de 
Mataró, Arenys i Vilassar. La mostra de treballs de batxillerat és 
l'embrió d'aquestes jornades que dissabte dia 16 tindran la rèplica 
amb una gimcana científica i una fira sectorial.

Les jornades
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Una imatge de Reuters del drama dels refugiats

Alguns dels protagonistes de la sèrie

Brufau, a Mataró RàdioCedida  Cedida 

Cedida 

 L’organització ‘Mataró grita por 
los refugiados’ convoca una ma-
nifestació a favor de l’acollida de 
refugiats el pròxim 9 d’abril. Arran 
de l’acord entre Turquia i la UE 
per deportar refugiats, un grup de 
ciutadans s’ha ajuntat per a inici-
ar activitats per protestar contra 
la negativa dels estats de la UE 
d’acollir refugiats de guerra.

En un comunicat enviat als mit-
jans de comunicació, l’organitza-
ció afi rma que com a ciutadans, 
se senten “còmplices del que els 
governs estan fent als refugiats”, un 
sentiment que els provoca “ràbia, 

  La sèrie de TV3 ‘La Riera’–grava-
da al Maresme– tornarà al setem-
bre amb nous personatges i més 
trames. La pròxima serà la vuitena 
temporada de la sèrie, després que 
TV3 hagués anunciat que ja no se’n 

'Mataró grita por los refugiados' demana la màxima 
assistència demà dissabte a la Plaça de Santa Anna

impotència i dolor”. És per això 
que reclamen que les autoritats 
“proporcionin un sostre a aques-
tes persones” als països de la Unió 
Europea, ja que, afi rmen, “en els 
seus ja no hi poden viure”. 

Cassoles i xiulets
L’organització apel·la a la consci-
ència col·lectiva i reclama actuar 
“mitjançant qualsevol acció, per 
petita que sigui”, amb la voluntat 
de fer-se sentir. Conviden a la gent 
a portar cassoles, xiulets o trompe-
tes d’estadi per generar tant soroll 
com sigui possible. | Red

Convoquen una manifestació a 
favor de l'acollida de refugiats

La Riera, gravada a Mataró, 
s'allarga una temporada més

  Mossèn Jaume Brufau va morir 
dissabte als 92 anys. Prevere, cate-
dràtic de Dret Natural, Doctor en 
Dret i Sociologia i Escriptor, esta-
va molt vinculat a la parròquia de 
Sant Josep, així com amb moltes 
de les seves entitats i associacions 
afi ns. Brufau era un home culte, 
fi ll de Joan Brufau, primer Alcalde 
de la ciutat després de la Guerra 
Civil, als inicis del franquisme.

Fill d'Alcalde
Jaume Brufau va néixer a Mataró 
l’any 1923. Va estudiar a Santa 
Anna i als Salesians. El seu pare, 
Joan Brufau i Cusidó, va ser alcalde 
de Mataró. Brufau fi ll va viure 30 
anys a Salamanca on va ser orde-
nat sacerdot i també es va doctorar 
en dret. Brufau es va dedicar a la 
docència en universitats, a més 
de reunir un extens arxiu de do-
cuments que va donar a la Caixa 
Laietana i actualment està en mans 
de la Fundació Iluro. 

La mateixa entitat li va donar 
un accèssit del Premi Iluro per 
un treball, precisament, sobre el 
seu pare.

El funeral de Jaume Brufau es 
va ofi ciar dilluns a Santa Maria, 
que va registrar un ple absolut de 
persones en la cerimònia. | Red.

Era un dels clergues més 
coneguts de la ciutat

Mossèn Jaume 
Brufau mor als 92 
anys

farien més. TV3 preveia posar en 
marxa una nova sèrie de fi cció, 
però el “context pressupos tari ac-
tual” ha fet replantejar la decisió i 
posposar la nova producció alhora 
que es prorroga La Riera. | Red. 
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Unitat al Parlament pel deute del CSdM 
Front comú dels grups municipals davant els partits del Parlament reivindicant també 
un pla d’inversions i aclarir el futur del sociosanitari

Política: Redacció

  Acabar amb l’infrafi nançament 
històric del Consorci Sanitari del 
Maresme, fer un pla d’inversi-
ons per evitar l’obsolescència 
de l’equipament de l’Hospital de 
Mataró i aclarir el futur del soci-
osanitari. Aquestes han estat les 
tres reivindicacions que ha fet 
avui als grups parlamentaris una 
delegació institucional formada 
per tots els grups municipals i en-
capçalada per l’alcalde de Mataró, 
David Bote.

 La delegació va mantenir di-
mecres una reunió amb la presi-
denta de la Comissió de Salut del 
Parlament, Alba Vergès, i amb di-
putats de tot l’espectre de la cam-
bra catalana La trobada és fruit de 
la petició formulada per l’Ajunta-
ment després de l’aprovació unà-
nime per part del Ple d’una pro-
posta de resolució conjunta en 
la qual el consistori manifesta la 
seva preocupació per la situació 
del Consorci Sanitari del Maresme, 
que va perdre el règim d’autono-
mia de gestió el 14 d’octubre de 
2015 i que ja estava sotmès a un Pla 
de reequilibri fi nancer, obligat pel 
dèfi cit de 2,5 milions d’euros amb 

el qual va tancar l’exercici 2014.

Les xifres històriques
Es calcula que el deute històric 
acumulat entre 1999 i 2012 és de 
30,8 milions d’euros, que corres-
ponen a inversions no fi nançades. 
El Consorci pateix des de la seva 
creació de difi cultats de fi nança-
ment i el seu creixement a partir 

de l’any 2000 amb serveis d’atenció 
primària i d’atenció sociosanitària 
(2003) no han contribuït a la mi-
llora del dèfi cit històric, al qual es 
va donar solució mitjançant la sol-
licitud de crèdits a llarg termini. El 
pagament dels capitals d’aquests 
préstecs no va tenir compensació 
pressupostària fi ns al 2013, quan 
el dèfi cit fi nancer acumulat arri-
bava ja als 30,8 milions.

 La delegació mataronina, for-
mada per tots els grups amb re-
presentació a l’Ajuntament, va 

reclamar el reconeixement del 
deute històric i va reivindicar un 
pla d’inversions per evitar l’ob-
solescència de bona part dels 
equipaments mèdics de l’Hospi-
tal. Segons els grups municipals, 
caldria millorar els ingressos tant 
d’aquest centre com dels serveis 
sociosanitaris, en el qual es podria 
millorar la tarifa, ja que presenta 
un dèfi cit d’ingressos en relació a 
centres similars.

L'afer Sant Jaume
Finalment, es reclama una solu-
ció defi nitiva sobre el futur dels 
llits del sociosanitari situats a Sant 
Jaume i Santa Magdalena. De fet, 
l’operació de trasllat cap a l’Hos-
pital que pretenia fer-se fa sis me-
sos, està, en aquests moments, 
paralitzada. 

El conseller de Salut de la 
Generalitat, Antoni Comín, va con-
fi rmar a l’alcalde el 19 de març, en 
una reunió bilateral juntament 
amb el regidor de Salut, Joan 
Vinzo, la moratòria del trasllat a 
l’espera de trobar una solució con-
sensuada i va proposar la creació 
d’una comissió de treball passat 
Setmana Santa que encara no ha 
estat constituïda.

Marga Cruz 

30

Es calcula que el deute 
històric acumulat entre 
1999 i 2012 és de 30,8 
milions d'euros
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Cultura
www.totmataro.cat/ciutat

Els nous Ignorantes s'estrenen a casona
El grup presenta el nou disc al Clap fidels a la seva barreja de funk, reggae o latin 
amb un univers freak i humorístic inclassificable 

Música: Cugat Comas

  “Som un grup de ‘catxondeo’ però reivindiquem 
que se’ns prengui en 'sèrio'”. Aquesta és la carta de 
presentació de Los Ignorantes, un grup de Festa 
Major que es desestacionalitza amb bon motiu. Els 
mataronins tenen disc nou i, per tant, el seu públic 
està d’enhorabona. El grup actua avui divendres al 
Clap presentant en primícia el ‘Ruta Party Show’ 
que han fi nançat gràcies a una reeixida campanya 
a Verkami. 

El seu cantant 'Miquel Esquerra' 
assegura que “estem molt contents 
de com ha quedat el disc i de com 
sona, feia tres anys que no gravàvem 
i volíem plasmar-hi la nova imatge 
del grup, que hem canviat de bate-
ria i baixista i hem introduït teclat, 
trombó i trompeta, ara som més 
grup i fem més festa”. Repetim la pregunta perquè 
els fi dels del grup sabran que si alguna cosa són els 
Ignorantes és festa i freakisme. Cal patir per un canvi 
de fi losofi a? “No, però ens hem fet grans i potser ens 
fan gràcia coses diferents i això es nota a les lletres”, 

explica Esquerra. Se’ns han fet grans, aquests mata-
ronins mig xoumans mig músics?

Humor extrem
“Nosaltres riem de tot i mantenim l’humor extrem 
però potser abans érem més punkis i ara seguim 
endavant i busquem més enllà de la paròdia”. Entre 
les noves lletres hi ha la cançó ‘Lliure i congelat’ que 
asseguren que “volem desemmascarar la farsa del 

Maresme lliure i tropical, que a l’estiu 
tothom en fa gala però a l’hivern la gent 
penja la llar de foc a l’instagram i s’indig-
na si no neva a Mataró”. El directe segui-
rà “ple de parides” però “amb molt estil 
propi, perquè ens ha sortit una mescla 
de la mateixa manera que a la nostra 
música hi caben molts estils”.  
El disc és un treball plenament mataroní, 

ja que “és un disc que hem fet sense moure’ns del 
carrer de l’Alcalde Abril, perquè allà tenim el local 
d’assaig, allà hi ha Kub que és on el vam gravar i allà 
mateix hi ha el 24 Estudis on l’hem mesclat”, asse-
guren. El freakisme local té, aquesta nit, cita al Clap.

"Som un grup de 
'catxondeo' però 
reivindiquem que se'ns 
prengui en sèrio"

El concert 
començarà a les 24h 
a cinc euros 
l'entrada a taquilla
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Trobada MusiCors: el pati de la residència de Sant 
Josep va acollir la primera trobada de diferents cors 
d'escoles municipals de Catalunya i es va poder gau-
dir d'un concert obert per a tota la ciutat.

A la vora del jazz: Los Fulanos, protagonitzant 
un directe espectacular, van omplir el Pati del Cafè 
Nou en la inauguració del cicle musical organitzat 
per l'Associació Jazz Maresme.

Et regalo Shakespeare, una riuada de lletres es va 
passejar a La Riera per commemorar els 400 anys de 
la mort  de William Shakespeare i també per celebrar 
el Dia Internacional del Teatre.

Nerea Bassart, va cantar clàssics del rock anglès i 
també temes propis, a ritme de guitarra. El concert va 
tenir lloc a L'Arc Cafè Cultural, un espai de música en 
directe i que escull nous talents pel públic mataroní.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

Tot imatges 1718.indd   1 5/4/16   10:57



  més informació al centre natació 
i al web www.cnmataro.cat

ARA ÉS EL MOMENT  
DE FER-TE SOCI DEL

AL CENTRE NATACIÓ mATARÓ  
ESTRENEM LA NovA quoTA fAMiLiAR:  

pER 110€ ToTA LA fAmíLIA INCLoSA (fINS ELS 23 ANyS d’EdAT)

DE FER-TE SOCI DEL

AL CENTRE NATACIÓ mATARÓ

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

ESTRENEM LA ESTRENEM LA NNovovAAovAovovAov  quo quoTATA f fAMAM fAM f fAM f iiLLiiARAR: : 
pER 110€ ToTA LA fAmíLIA INCLoSA (fINS ELS 23 ANyS d’EdAT)

NOVA ACTIVITAT! beACh fIT A lA plATjA
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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...

· 3 anys de garantia.
· Anticalç inclòs.
· Sense perfi l inferior.
· Vidre de seguretat de 6mm.

· Amplada de 95cm a 2m.

FRONTAL DE 
DUTXA FIX
+ CORREDERA

TERMINI MITJÀ
D’ENTREGA 48H

dte.30 %

El Joventut no pot contra el poderós Sant Quirze

 ELS ASOS MANEN 

FO
T

O
: D

A
N

IE
L
 F

E
R

R
E

R
 

"Els asos manen"  

Subtítol: "El Joventut no pot contra el poderós Sant 
Quirze"

www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL

núm. 1423
Del 8 al 14 d'abril de 2016

totel Esport
www.eltotesport.com
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Marta Torrejón va estar a punt de classifi car-se per semifi nals de la Champions

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1423 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Àngel, 
Daniel Ferrer (fotos), Àlex 
Gomà, Jordi Gomà, Eloi Sivilla i 
els serveis dels clubs
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Marta Torrejón
Futbol FC Barcelona

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador Tot Esport

Ciclotímia emocional no deixa de 
ser una redundància i utilitzar
banalment un diagnòstic mèdic 
que indica canvis d’estat d’ànim 
molt sobtats, passant d’una situa-
ció de joia a una depressió molt
ràpidament.
Doncs bé, si considerem que els 
estats d’ànim són un reflex clar de
l’estat de confiança en nosaltres 
mateixos i en les circumstànci-
es que ens envolten, al món de 
l'esport aquests esdeveniments 
encara es veuen més magnificats 
per tot el seguiment que hi ha al 
darrere.
Per posar un exemple que a tots 
ens vindrà al cap, el cap de setma-
na passat, el clàssic del món del 
futbol, on els blaugranes arriba-
ven com a favorits indiscutibles, i 
arran d'un revés durant el partit, 
el bloqueig i les errades en les cir-
cumstàncies que normalment són 
del tot senzilles, va acabar com-
portant la derrota, en uns últims 
25 minuts per oblidar del conjunt 
de Luis Enrique. I ja no només 

això, durant la setmana (aquestes 
línies s'escriuen abans de l'en-
frontament de Champions) tot 
eren dubtes i pors a Can Barça.
Per contra, el Madrid, gràcies a la 
injecció de moral, ja sembla que 
hagi de guanyar l'onzena.
Però no només al món de futbol 
ens trobem casos d’aquests. A ni-
vell molt més local, arran del derbi 
de bàsquet de Copa Catalunya, el
Mataró Parc Boet, tot i les nom-
broses baixes que patia (i pateix) 
el club, arribava pletòric a l’en-
frontament amb una increïble 
ratxa de deu victòries i una sola 
derrota. El partit, molt igualat i de 
molt nivell en tot moment, se’l va 
acabar enduent el Feimat Mataró 
en els últims instants.
Doncs bé, a partir d’aquesta cir-
cumstància, mentre els grocs por-
ten tres victòries consecutives, els 
del Pla d’en Boet, no han tornat a
sumar cap altra victòria, les lesi-
ons pesen molt més i l’accés a fa-
ses es complica en una lluita molt 
igualada entre quatre equips.

La ciclotímia emocional de la confiança
O com l’estat d’ànim resulta determinant al món de l’esport

El Personatge

Agenda
CASA

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÉRICA CH MAT. - SANTA 
MARIA PILAR MADRID
Dissabte 9 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ FEIMAT - ALPICAT
Diumenge 10 | 19:30h | Pavelló Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PASARELA MATARO - JOVEN-
TUT LES CORTS
Diumenge 10 | 17:45h | Pavelló Josep Mora 

FUTBOL 1a Catalana
CE MATARÓ - AVIÀ
Diumenge 10 | 17h | Municipal del Centenari

             FORA
WATERPOLO Copa de la Reina
LA SIRENA CN MATARÓ - ZARA-
GOZA (1/4 FINAL)
Divendres 8 | 17h | Piscina CN Sabadell
Si cal, Dissabte 9 | 12h; Diumenge 10 | 13:50h

HOQUEI PATINS Copa de la Reina
MEDICARE SYSTEM CH 
MATARÓ - MANLLEU (1/4 F)
Divendres 8 | 20:30 h | Pavelló Lloret Mar
Si cal, Dissabte 9 | 19h; Diumenge 10 | 

HANDBOL 1a Estatal Masculina 
GRANOLLERS B- JH MATARÓ
Diumenge 10 | 12:30 h | Pav. Olímpic Granollers

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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El Sant Quirze va ser superior. | D.F

26  JOVENTUT MATARÓ

31 SANT QUIRZE

JOVENTUT MATARÓ: Oriol Mas (7 
aturades) i Pol Gavañach (3 aturades) 
porters; Marc Martínez (1), Bernat Mu-
ñoz (2), Bernat Bonamusa (3), Oriol Va-
qué (3), Pepo Juàrez (1), Dani Aguilera 
(2), Toni Busquets (1), David Pedragosa 
(5), Àlex Bosch (4, 3 de p.), Berenguer 
Chiva (2), Roc Segarra, Marc Castilla, 
Jan Bonamusa (2), Eric Martínez. 

PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-5, 6-8, 
8-10, 9-13, 10-15 descans; 12-16, 14-19, 
17-21, 20-25, 22-27, 26-31.  

1A ESTATAL
MASCULINA

Quatre jugadors van marcar 
la diferència

El Joventut Mataró no va poder 
amb el potencial del Sant Quirze 
de Josep M. Guiteras, un equip fet 
per pujar a Divisió Plata, com ho va 
demostrar el gran talent d'algunes 
de les seves fi gures, que van marcar 
la diferència per guanyar un par-
tit en el qual l'equip "kiri" va anar 
treballant bé per anar desgastant 
l'equip local.

El partit va començar a un alt 
ritme amb lleuger domini visitant 
en el marcador, però l'equip local 
mantenia un bon to i la diferència 
era mínima (8-9). Però en el tram 
fi nal de la primera part l'atac local 
es va bloquejar davant la defensa 
visitant i només va poder fer dos 
gols fi ns al descans (10-15).

A la represa el Joventut va sortir 
més fi cat en defensa i fi ns a l'equa-
dor d'aquesta segona part el Sant 
Quirze només va poder fer 5 gols i 
la diferència es va reduir a tres (17-
20), però aleshores algunes pèrdu-
es de pilota van servir perquè els 
contraatacs visitants la portessin 
altre cop als 5 gols. I en els minuts 
fi nals el gran treball en atac amb 
el pivot, al qual la defensa local no 
va poder controlar massa bé, va 
acabar de decantar el partit cap al 
costat de l'equip visitant, on quatre 
homes van marcar la diferència: 
el porter Capón i el pivot Ricard 
Reig, que la temporada passada 

El Joventut és cinquè
25a jornada (2 abril)
Lleida Pard.- UE Sarrià .....................24-34
OAR Gràcia - Salle Bonanova .........23-23
Esplugues - Montcada .................... 29-30
Sant Cugat - Sesrovires ..................25-23
Palautordera - Sant Joan Despí ....29-28
Gavà - Granollers B  .........................25-26
JH MATARÓ - Sant Quirze  ................26-31
Maristes Zarag. - S.Martí Adr. ........27-34
Classificació 
Granollers B 43; Sant Quirze 42; Sarrià 
i S. Martí Adrianenc 38; JOVENTUT 
MATARÓ 32; Sesrovires i Montcada 28; 
Mar. Zaragoza, Sant Cugat i Palautor-
dera 23; Sant Joan Despí 18; Salle Bo-
nanova 17; Esplugues i OAR Gràcia 16; 
Lleida Pardinyes 8; Gavà 5.
25a jornada (10 d'abril)
GRANOLLERS B - JH MATARÓ 
Després de rebre el segon classifi-
cat l'equip mataroní visita el líder 
intentant donar la sorpresa que la 
temporada passada va fregar (28-27).

El títol per decidir

25a jornada (2 abril)

Igualada - JH MATARÓ  ................... 28-30
Sant Quirze - Lleida Pardinyes ......24-28
Vilamajor - Ascó  ...............................25-20
Canovelles - Sant Vicenç ................23-24
Tortosa - Sesrovires ........................ 20-29
OAR Gràcia B - Vilanova Camí ........20-25
Cardedeu - Gavà ..................................31-21

Classificació
S.Vicenç 44; Sesrovires 43; Cardedeu 38; 
Vilamajor 34; Canovelles 31; JH MATARÓ 
i Sant Quirze 26; OAR Gràcia B 23; Gavà 
21; Ascó 20; Vilanova Camí 14; Lleida Par-
dinyes 12, Tortosa 11 i Igualada 7.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: BCN Sants - JHM B 24-17; 
3a Prefer.: JHM Atlètic - Cardedeu B 37-
25; Juvenil mas: Sarrià - JHM B 24-24; 
Cadet mas: GEEG - JHM 24-25; Inf.Masc.: 
Liceo Framcès - JHM 20-26; Cadet fem: 
Molins - JHM 24-20; Inf. fem.: JHM - S.Vic 
neç 22-22; Copa Federació sènior  fem.: 
BCN Sants - Llavaneres 17-20.

 Decideix un pòquer d'asos

Pugen un lloc 

El femení del Joventut va guanyar 
a la pista del cuer, un equip igua-
ladí que debutava a la categoria i 
que ja l'ha perdut quan falten tres 
jornades per acabar. L'equip ma-
taroní, amb aquest triomf, puja al 
sisè lloc de la taula classifi catòria.

28 IGUALADA

30  JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia 
Argelich porteres; Cristina Arteaga, 
Cristina Moreno, Isabel Latorre, Laura 
Gallego, Aina Rossell, Tinna Falconi, Irene 
Hernández, Laia Nonell, Saray Romero, 
Sandra Cariteu. 

estaven a la Lliga Asobal, el portor-
riqueny Hiraldo, màxim golejador 
dels Jocs Panamericans i el central 
Pau Gallardo el cervell de l'equip. 
Entre aquests tres últims van fer el 
70% dels gols del seu equip, cosa 
que ja ho diu pràcticament tot.

Lliga Cat.Fem.

www.eltotesport.com |  P. 3HANDBOL
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COPA
CATALUNYA 

Els mataronins sumen una 
nova victòria que els deixa 
més a prop dels play-o� s

Els de Marc Guillem van sortir dis-
posats a sumar una nova victòria 
a Cerdanyola, i de bon comença-
ment ja dominaven el partit, on al 
fi nal del primer quart el marcador 
era de 12 a 16 pels mataronins. Els 
locals, però, conscients del què es 
jugaven, no van abaixar els braços 
i després d’un segon període bas-
tant erràtic (empat a 12) els dos 
equips arribaven al descans amb 
un resultat de 24 a 28.

A la represa, el conjunt del Vallès 
va aprofi tar certa fase de descon-
cert mataroní per capgirar el mar-
cador i arribar al fi nal del període 
dominant per 4 punts, 42 a 38.

Va ser en l’últim quart quan els 
grocs, liderats per un gran Romero 
sota els cèrcols (amb 20 punts i 14 
rebots), van recuperar el nivell de joc 
demostrat en les últimes jornades 
per tornar a capgirar el marcador 
i endur-se la victòria per 59 a 63.

Aquesta victòria, fa que els 

Emoció per l'última 
plaça de playo� s
25a jornada
CC Badalona - AE Minguella .......... 64-53
Bisbal - CN Terrassa ........................ 70-66
Sant Adrià - CB Vic ............................86-78
Alpicat - Castellar ............................ 101-70
Cerdanyola - FEIMAT MATARÓ ....... 59-63
Sant Josep - Granollers...................77-82
MATARÓ PARC BOET - Artés ........... 78-83
Sedis - Sant Cugat ............................59-74

Classificació 
Sant Adrià 47; Sant Josep 44; MATARÓ 
FEIMAT 44; Vic, MATARÓ PARC BOET, Artés 
i Cerdanyola 41; Granollers i Sant Cugat 
38; La Bisbal 35; CC Badalona i Alpicat 
34; Castellar 33; Minguella i Sedis 30; 
Terrassa 29. 

26a jornada (9 i 10 d'abril)
Aquesta setmana el Feimat rebrà a casa 
l'Alpicat en un dels partits més assequi-
bles, mentre que el Mataró Parc Boet 
visitarà la pista del Sant Cugat obligat a 
gunyar per no desepenjar-se.

Les Corts segueix líder
Jornada 6
Grup Barna - GEIEG ..........................48-64
Les Corts - Gramenet .......................52-38
Almeda - Valls ................................... 55-49
Cerdanyola - PASARELA MATARÓ . 56-39
Terrassa - CBS Barça ........................67-56

Classificació 
Joventut Les Corts 26; Basket Almeda 
25; GEiEG i JE Terrassa 24; Cerdanyola 
22; Barça 20; PASARELA MATARÓ 18; Grup 
Barna, Valls i Gramenet 17. 

Jornada 7 (9-10 abril)
Les noies del Pasarela Mataró aquesta 
setmana rebran la visita del líder de la 
categoria, el Joventut les Corts.

Copa Catalunya F.

59 CERDANYOLA AL DIA

63  FEIMAT MATARÓ

MATARÓ FEIMAT: Aguirrezabala 
(15), Guallar (0), Serrataco (4), Costa 
(5), Ysarn (7), Ventura (3), Ariño (9), 
Romero (20) i Tardío (0).

PARCIALS: 12-16, 12-12, 18-10 i 17-25.

Els grocs toquen les fases. | ARXIU

56 CBF CERDANYOLA

39  PASARELA MATARÓ

PASARELA MATARÓ: Teresa Gómez 
(11), Esther Murat (1), Carolina del Santo 
(9), Sandra López (2) i Sheila Dixon (7), 
Rodriiguez (5), Paula Moreno (0), Tania 
Hurtado (2) i Maria Cordon (2) i Zori (0).
PARCIALS: 14-8, 12-12, 18-5 i 12-14.

78 MATARÓ PARC BOET

83 LA LLOSA ARTÉS

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: 24-20, 40-38, 54-60 i 78-83.

COPA CAT. FEM. | Les noies d’Adrià 
Castejón no van tenir opcions de victòria a 
Cerdanyola, tot i mantenir-se dins del partit 
durant tota la primera part. Finalment, van 
caure de manera contundent a la segona 
part, on un parcial de 18-5 va resultar una 
llosa massa gran, per acabar finalitzant el 
partit amb un marcador que reflectia el que 
s’havia vist a la pista.

COPA CAT. MASC. | Els d'Albert Peña 
no van aconseguir acabar amb la petita 
mala ratxa de resultats i van encaixar una 
nova derrota, la tercera consecutiva, en 
partit que van disputar dissabte a l'Eusebi 
Millán contra el La Llosa Artés per 78 a 83. 
Tot i anar gran part del partit per davant en 
el marcador, els visitants van capgirar-ho 
a la segona part i malgrat l'intent mataroní 
de remuntada, la defensa visitant i el seu 
encert en tirs lliures ho va fer impossible.

Derrota sense opcions

Cauen a casa

maresmencs igualin amb Sant 
Josep i agafi n tres victòries de di-
ferència amb els seus perseguidors, 
quan només queden 5 jornades 
per la fi  de la temporada regular. 

El Feimat Mataró no afluixa

el Esporttot BÀSQUET
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12 LA SIRENA CN MAT.

8  CE MEDITERRANI

LA SIRENA CN MATARÓ: Mario 
Lloret,, Ramiro Veich (1), Víctor Roqué, 
Marc Corbalán (1), Víctor Fernàndez (1), 
Robin Lindhout (1), Pol Barbena (2), Pau 
Bach (1), Àlex Codina, Thomas Lucas, 
Pau Schnizler (2), Albert Merino. 
CN MEDITERRANI: Marc Pannon, 
Pugibet, Venteo, Alejandro Ortiz (1), 
Reuten (4), Israel, Xavi Ortiz, Van MIl (1), 
Albert Tarrés, Pascual, David Carrasco 
(2), Mejías (1).
PARCIALS: 1-2, 2-2, 4-2, 2-3.

Divisió d'Honor 
Femenina

L'equip mataroní va resoldre 
amb un gran tercer quart

L'equip de La Sirena CN Mataró va 
començar la intensa recta fi nal de 
temporada en la qual, a part del fi -
nal de la Lliga de Divisió d'Honor, 
amb el seu "play-off", disputarà la 
fase fi nal de la Copa de la Reina i 
la Final Four de la Copa LEN, i ho 
va fer amb una victòria molt tre-
ballada davant un equip com és el 
"Medi" que quasi sempre sol crear 
problemes i que volia rentar la seva 
imatge de la dura derrota encaixada 
a la primera volta a Sants (8-17). 

L'equip barceloní va plantar cara 
durant els dos primers quarts, arri-
bant-se a posar en algun moment 
per davant, amb molt bon apro-
fi tament de les seves jugades de 
superioritat, davant un equip local 
que no acabava de trobar el ritme, 

i al descans es va arribar amb em-
pat a 5 gols.

A la represa l'equip local va des-
pertar i va començar a resoldre bé 
les seves accions i amb un parcial 
de 5-1 va decidir pràcticament el 
partit, ja que en el darrer quart 
va gestionar bé el seu avantatge.

Tot igual per dalt
14a jornada (2 abril)

Terrassa - Navarra ............................... 17-6
Dos Hermanas - Rubí .........................13-17
LA SIRENA CNM - Mediterrani .......... 12-8
Zaragoza - Sant Andreu  ....................8-15
Moscardó - Sabadell ...........................5-22

Classificació
Sabadell 42; LA SIRENA CNM MATARÓ 39; 
Sant Andreu 36; Rubí 28; Mediterrani 23, 
Moscardó 13; Zaragoza 10; Terrassa 9; 
Dos Hermanas 6; Navarra 0.

Descans per a la Copa de la Reina i 
la Final Four de la Copa LEN

La propera jornada serà el 23 d'abril 
ja que abans es juguen la Copa de la 
Reina i la Final Four de la Copa LEN.

El Mediterrani fa suar

Arriba la Copa 

Retorn amb victòria a la competició. | D.F

El CN Sabadell acull la fase 
final on l'equip mataroní hi 
juga per onzena vegada.

Aquest cap de setmana la piscina 
de Can Llong del CN Sabadell acull 
la fase fi nal de la Copa de la Reina 
amb la participació dels vuit pri-
mers de la lliga, entre ells l'equip 
de La Sirena CN Mataró.

El divendres es jugaran els quarts 
de fi nal amb aquests aparella-
ments: Moscardó - Rubí (15.30 h)
LA SIRENA - WP Zaragoza (17h)
Sabadell - Mediterrani (18.30 h)
Sant Andreu - D.Hermanas (20h)

El dissabte a les 12 h i 13.50 h es 
jugaran les semifi nals, entre els 
guanyadors dels dos primers quarts 
i guanyadors dels dos darrers, i el 
diumenge a les 13.50 hores la fi nal.

L'equip mataroní en la seva on-
zena participació buscarà la seva 
tercera fi nal, a la qual hauria d'ar-
ribar amb el Sabadell com a rival, 
si tot es desenvolupa normalment. 
En les dues anteriors va perdre, 
és clar, davant el CN Sabadell: la 
temporada 2009-10 per 10-4 i la 
temporada 2013-14 per 15-3.

L'equip femení del Quadis CN 
Mataró va perdre al País Basc, en 
encontre de la Superdivisió estatal 
de tennis taula, superat per l'Irun, 
que és el quart classifi cat de la lliga 
per 4-2. Després d'aquesta derrota 
l'equip mataroní continua en vui-
tena posició de la lliga.

Cati Zamorano va obtenir el seu 
primer triomf a la Superdivisió 
Estatal i també va ser valuós el tri-
omf en el doble de Gàlia Dvorak i 

Derrota del Quadis femení a Irun

Paula Bueno, però insufi cients da-
vant el potencial de dues jugado-
res com Ioana Ghemes i Li Bin que 
només han patit 3 i 5 derrotes, res-
pectivament, en tota la competició.

IRUN 4-2 QUADIS MATARÓ
PLi Bin - Gàlia Dvorak 3-1
Ioana Ghemes - Paula Bueno 3-1
Olatz Zuazua - Cati Zamorano 1-3
Ghemes / Li Bin - Dvorak / Bueno 1-3
Ioana Ghemes - Gàlia Dvorak 3-0
Li Bin - Cati Zamorano 3-1

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO
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2  CITY LIFT GIRONA

1  MIS IBÉR. CH MATARÓ

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter); Èric Florenza, Marc Povedano, 
Jordi Bartrès (1) i Èric Serra –cinc ini-
cial-, Marçal Oliana, Ricardo Valverde, 
Oriol Lladó, Oriol Pujol i Marc Comas 
(ps).

PRIMERA 
ESTATAL

El Mataró no va poder puntu-
ar tot i tenir opcions fins al 
final 

Un altre partit complicat pel Mis 
Ibèrica Mataró. Visitava la pista 
del Girona, tercer classifi cat de la 
competició. 

Aquest partit, amb pocs gols i po-
ques faltes, però amb l’equip local 
sempre per davant en el marcador, 
amb un ambient que es va anar es-
calfant entre els dos equips i també 
amb els àrbitres. La primera part 
va acabar amb un solitari gol gironí 

que ho deixava tot obert per a la 
represa. I a ben poc de començar 
la segona part, també els de blanc 
i vermell van posar el 2-0 al mar-
cador. L’equip mataroní va saber 
reaccionar i es va acostar, situant 
el 2-1 Jordi Bartrés quan faltaven 
10 minuts pel fi nal, i encara que va 
tenir opcions, seria defi nitiu.

El Barça ja és líder
Jornada 20
Palafrugell - Tordera ................................4-4
Alcobendas - FC Barcelona B ................. 3-7
Santa Maria del Pilar - Manlleu ............. 2-6
Girona - MIS IBERICA MATARÓ ................. 2-1
Mieres - Sant Cugat ..................................4-4
Arenys de Munt - Vilanova ......................7-3
Sant Feliu - Rivas Las Lagunas ..............3-0

Classificació
Barça B 43; Alcobendas 41; Girona 40; 
Manlleu 39; Sant Feliu 37; Sant Cugat 
34; Arenys de Munt 32; Tordera 29; Pala-
frugell 25; MIS IBERICA 24; Vilanova 22; 
Rivas Las Lagunas 16; Mieres 12 i Santa 
Maria del Pilar 10 punts.

Jornada 21 (9 i 10 d'abril)
MIS IBÉRICA - STA. M. PILAR
Aquest dissabte a les 12h els mataronins 
reben el Santa Maria del Pilar, cuer de 
la classificació, en una bona ocasió per 
tornar a sumar una victòria.

Derrota del Mis Ibèrica 
Mataró a la pista del Girona

No hi va haver sorpresa a Girona. | ARXIU

El Medicare disputa la Copa de la Reina a Lloret

el Esporttot HOQUEI PATINS

Les mataronines afronten un repte majúscul a la Copa de la Reina. | CEDIDA

Aquest cap de setmana es dispu-
ta a Lloret de Mar el torneig del 
KO de la màxima categoria estatal 
de l’hoquei femení, i el Medicare 
CH Mataró torna a estar entre els 
millors vuit equips que disputen 
el trofeu. L’equip d'Oriol Feliu ho 
té complicat per passar a semifi -
nals, ja que per fer-ho ha de de-
sempallegar-se de l’actual cam-
pió, el Manlleu, però en aquesta 

competició pot passar de tot, i ben 
segur que aquest divendres 8, a 
les 20.30, es podrà veure un bon 
partit d’hoquei patins.

La temporada passada les ma-
taronines van sorprendre el po-
tent Palau de Plegamans –actual 
campió de lliga– en els quarts de 
fi nal, imposant-se per 1-0. I si, el 
Mataró va topar amb el Manlleu a 
semifi nals i no van poder arribar 

a la fi nal, però va fer patir de va-
lent l’equip osonenc. Amb un inici 
sensacional les d’Oriol Feliu van 
posar-se 0-2, obligant el Manlleu a 
treballar de valent per remuntar, i 
de fet el defi nitiu 3-2 no va arribar 
fi ns deu segons abans del fi nal.

Aquesta temporada, en els dos 
enfrontaments de Lliga, les mata-
ronines no han pogut posar tants 
problemes a les osonenques, ja 
que van perdre a la seva pista per 
un contundent 6-1 i a casa per 1-5, 
i per tant cal que mostrin la seva 
millor cara per intentar donar la 
sorpresa a Lloret de Mar.

En cas d’aconseguir-ho s’enfron-
tarien al guanyador del Palau de 
Plegamans - Las Rozas, mentre 
que a l’altra meitat del quadre s’en-
fronten el Voltregà amb el Bigues 
i Riells per una banda i el Gijón i 
l’Sferic Terrassa per l’altra.
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Tennis Taula | Gàlia Dvorak 
jugarà el preolímpic a Suècia
La palista mataronina Gàlia 
Dvorak havia de participar entre 
els dies 6 i 10 d'abril al Torneig 
Preolímpic a Istanbul, però a 
causa dels atacs terroristes s'ha 
traslladat a Hallmstadt (Suècia) 
i es disputarà la setmana vinent 
entre els dies 12 i 16 d'abril.

Futbol | Marta Torrejón quasi 
a semifinals de la Champions
La futbolista mataronina Marta 
Torrejón va fregar l'èxit amb 
l'equip del FC Barcelona a quarts 
de fi nal de la Champions, ja 
que només va cedir per 1-0 a 
París davant el PSG subcam-
pió d'Europa, després d'haver 
empatat a zero al Mini-Estadi. A 
l'equip blaugrana hi ha una altra 

jugadora maresmenca, la davan-
tera Olga Garcia, de Dosrius, que 
s'havia format al Futsal Mataró. 
Marta Torrejón i Olga Garcia 
són dues de les sis jugadores de 
l'equip blaugrana que han estat 
cridades per a la convocatòria de 
la selecció espanyola que jugarà 
els dies 8 i 12 d'abril dos partits 
classifi catoris per a l'Eurocopa 
davant Portugal i Irlanda.

Tennis| Pol Sànchez semifi-
nalista de Catalunya cadet 
El jove tennista mataroní Pol 
Sànchez Viñas (Club Tennis 
Mataró) va arribar a semifi -
nals en el recent Campionat de 
Catalunya de la categoria cadet 
disputat a les instal·lacions de 
la Federació Catalana de Tennis 
a Cornellà, perdent davant el 

burgalès Nicolàs Àlvarez, que 
competeix amb llicència catala-
na, que és l'actual campió d'Es-
panya infantil, i que va acabar 
sent el campió català cadet 2016.

Futbol Sala| CFS Ciutat de 
Mataró campió de futbol sala 
d'esport adaptat 
El passat diumenge, els equips 
d'esport adaptat del CFS 
Ciutat de Mataró van dispu-
tar a Igualada el Campionat de 
Catalunya de Futbol Sala que 
organitza l’ACELL i l'equip "A" es 
va proclamar campió després de 
derrotar a l’Associació Alba per 3 
a 2, empatar amb el TEB B 2 a 2 
i guanyar en el tercer i defi nitiu 
partit al Femarec A per 1 gol a 
3. Amb aquests resultats es van 
proclamar campions.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

el Esporttot POLIESPORTIU
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Èxit del Tonbal al Campionat de Catalunya base

El passat 20 de març es va dis-
putar al pavelló de la Mar Bella el 
campionat de Catalunya de com-
bat de categories de base i el CD 
Tonbal va obtenir 7 medalles. 4 d'or 
per Maria Jaén, Ramon Corbacho, 
Manel Fernàndez i Yeray Garcia, 1 
de plata per Ariana Larrosa i 2 de 
bronze Wail Edebi i Joel Larios.

www.eltotesport.com |  P. 8FUTBOL

1  LLORET

2  CE MATARÓ EF

C.E. MATARÓ EF:  Joel, Willy, Isma, 
Abel, Aitor, Parri, Fiti, Víctor (Cristian 
60'), Ousman, Rodri (Uri 71'), Javi 
Bustos (Baba 60').
GOLS:  63' BABA (0-1); 74' Moha (1-1); 
89' URI (1-2).

PRIMERA
CATALANA

Baba i Uri van marcar entrant 
des de la banqueta

El CE Mataró va aconseguir una 
brillant victòria al camp del Lloret 
en un altre partit en el qual l'equip 
groc-i-negre va lluitar fi ns al fi nal i 
va marcar el gol del triomf ja en el 
darrer minut, davant un rival direc-
te en la lluita per la permanència, 
mantenint la seva bona ratxa, ja 
que fa cinc partits en els quals no 
coneix la derrota. 

El partit va ser poc vistós durant 
tota la primera part amb les defen-
ses controlant la situació i sense 
que cap dels dos equips creés perill.

A la represa tot semblava anar 
pel camí d'un empat a zero, com el 
de la primera volta a Mataró, però 
ja en el tram fi nal, sobretot arran 
dels canvis, la cosa es va animar 
i Baba va avançar el seu equip, 

rematant una centrada des de la 
banda dreta.

A partir d'allà el partit es va tren-
car i Moha va empatar quan faltava 
un quart d'hora, portant a un fi nal 
intens, on la sort es va decantar 
del costat groc-i-negre amb un gol  
d'Uri, el segon de la temporada, 
que va decidir el partit fent valer el 
seu oportunisme, i que per segona 
vegada va servir per guanyar un 
partit a camp contrari en els dar-
rers instants, tal com havia passat 
a L'Escala a la primera volta.

El Manresa nou líder

26a jornada (2-3 abril)

Andorra - Mollet .....................................1-0
Farners - Vic ...........................................2-0
Abadessenc - VILASSAR MAR ............. 3-2
Tona - Molletense ................................... 2-1
Martinenc - Manresa ............................. 1-3
Avià - L'Escala ........................................3-4
Girona B - La Jonquera  .......................1-0
Horta - Sants ..........................................0-2
Lloret -CE MATARÓ ................................. 1-2

Classificació
Manresa 47; Sants 45; Horta 44; La 
Jonquera, Andorra i VILASSAR MAR 43;  
Avià i Tona 41; Mollet 39; Martinenc 38; 
Vic i CE MATARÓ 35; Farners 32; Girona B 
31; Lloret 29; L'Escala 27; Abadessenc 22; 
Molletense 10.

27a jornada (10 d'abril)
CE MATARÓ - Avià

Un rival inèdit
El CE Mataró rep un equip que fins ara 
no ha vingut mai al terreny de l'equip 
groc-i-negre, i que és dels millors fora 
de casa, on ha aconseguit sis triomfs, 
alguns de destacats com als camps de 
Vilassar (3-4) i La Jonquera (3-5), que 
demostren la seva capacitat golejadora 
que l'han portat a ser l'equip que ha fet 
més gols, sobretot fora de casa on n'ha 
fet 23 en els 12 partits jugats, dels quals 
només n'ha perdut tres.
A la 1a volta el Mataró va treure un em-
pat de la població del Berguedà a 2 gols.

Derrota
CE MATARÓ - Badalona.............................. 1-2
El juvenil del CE Mataró va perdre un 
partit important davant un rival directe 
i ara està en 11è lloc amb 35 punts. El 
dissabte juga al camp del Jabac Terrassa 
que és 7è.

Altres resultats de base
Juvenil pref.: Vic 1-0 CEM B.
L'equip mataroní és 5è amb 40 punts.
Cadet Div. Honor:  CEM 0-1 Espanyol
L'equip cadet és 13è amb 23 punts.
Infantil Div. Hon.: Sant Gabriel 1-1 CEM 
L'infantil és 7è amb 32 punts.

 Victòria en el darrer sospir

Uri va fer el segon gol. | JOSEP RIBAS

Ll.Nacional.Juv.
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1   UD MATARONESA

1  CARMELO

UD MATARONESA: Rafa, Alvero, Has-
san, Jurado (Diego 75’), Isaac (Musta 
85’), Alaji, Zaka (Ito 64’), Pompido, 
Comas (Carlos 84’),  Manolo (Mansilla 
75’), Miguel, Mosquera  i Pedro.

1  AD LA LLÀNTIA

2  GUINEUETA

AD LA LLÀNTIA:  Dani, Sergio López, 
Oumar, Artero (Vela 58'), Juanjo (Fe-
rran 73'),  Cristian, Isra, Ibra, Said, Toni 
Muñoz, Sergio Cobo (Guti 76').

4  UD CIRERA

2  LLOREDA

UD CIRERA: Toni, Miguel (Isaac 75'), 
Albertito, Castillo, Carlos Gómez (Fran 
46'), Rafa, Pau (Agus 46'), Toni Redon-
do, Peque (Àngel 70'), Romero i Joel 
(Othman 77').

SEGONA
CATALANA

L'equip arlequinat buscava un re-
vulsiu i va debutar a la banqueta 
Josep Zaragoza, però no va poder 
reaccionar amb triomf i es va ha-
ver de conformar amb un empat, 
davant un Carmelo molt combatiu.

En la primera meitat la Mata-
ronesa va posar més ritme i es va 
avançar després d'una internada 
per banda de Zaka (1-0). Però a 
prop del descans va arribar el gol 
de l'empat a la sortida d'un servei 
de cantonada.

En la segona meitat el ritme del 
partit no va defallir, amb ocasions 
per als dos equips,  Però les bones 
actuacions de porters i defenses van 
impedir que el marcador es mogués.

Derrota dolorosa de l'equip llan-
tienc davant un equip molt més 
experimentat a la categoria, que 
va trencar així la bona ratxa de 
quatre victòries seguides a casa 
que duia l'equip mataroní i situant 
l'equip verd a només un punt de la 
zona de descens directe.

Un gran gol de Toni Muñoz va 
equilibrar el gol dels barcelonins a 
la primera part, però quan acabava 
el partit l'equip visitant va marcar 
el gol del triomf deixant glaçada la 
parròquia local.

L'equip cirerenc va aconseguir una 
victòria molt important davant un 
rival directe al qual ara supera a la 
classifi cació. No va ser fàcil, ja que 
l'equip local es va avançar per dues 
vegades, amb dos gols de Peque, 
però van replicar els badalonins. 
Però en dos minuts l'equip groc va 
decidir el partit, primer amb una re-
matada de Miguel amb assistència 
d'Albertito i després Peque com-
pletant el seu "hat-trick" defi nint 
una bona acció entre Agus i Joel. 

El Premià es despenja
26a jornada (2-3 abril)
Besós BV - SJ Montcada ......................0-3
CIRERA - Lloreda .................................... 4-2
LA LLÀNTIA - Guineueta ....................... 1-2
Fubd. Hermes - SANT POL ....................1-0
Tecnofutbol - Llefià ..............................3-4
Montcada - PREMIÀ MAR .....................0-0
Europa B - Gramenet .............................1-0
Canyelles - Martinenc  .........................2-0
MATARONESA - Carmelo  ....................... 1-1

Classificació 
SJ Montcada 56; Hermes 55; PREMIÀ 
MAR 51; Llefià 47;  Carmelo i Guineueta 
43; SANT POL 42; Europa B 38; Besós 
BV 36; CIRERA 31; Lloreda 30; MATARO-
NESA 29; LA LLÀNTIA 28; Martinenc B i 
Canyelles 27; Montcada 25; Gramanet 
22; Tecnofutbol 16.

Tots tres fora de casa
27a jornada (10 d'abril)
PREMIÀ MAR - MATARONESA 
Gramenet - UD CIRERA 
Carmelo - LA LLÀNTIA
Tots tres fora de casa amb visita a dos 
ex- segona B.

Liverpool guanya
26a jornada (2-3 abril)
Fundació Grama - Singuerlín ..............5-1
Alella - LIVERPOOL ................................ 2-4
Vilassar Dalt - Canyelles ..................... 7-0
Llavaneres - Cabrera ............................. 2-1
Cabrils - L'Empenta  .............................. 1-2
La Florida - Pineda.................................. 1-1
Turó Peira - Arenys Mar ......................3-0
Argentona - Premià Dalt ..................... 3-2
Districte 030- PLA D'EN BOET ............ 3-3

Classificació
Fund. Grama 60; Llavaneres 59; 
Argentona 56; Cabrera 51; Vilassar Dalt 
50, Districte 030 41; Cabrils 39; Premià 
Dalt i Turó Peira 35; Singuerlín 34; PLA 
D'EN BOET 33; Pineda 31; LIVERPOOL 
i La Florida 29;  Arenys Mar 26; 
L'Empenta 20; Canyelles B 18; Alella 10.
27a jornada (10 d'abril)
LIVERPOOL - Fund. Grama (dia 9, 17 h)
PLA D'EN BOET - Cabrils (12 h)

Tres partits amb tres signes 

La Mataronesa treu un valuós empat. | D.F

3a Catalana

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA       
DIVISIÓ

Mataró acull el Campionat 
d'Espanya cadet de seleccions

Catalunya buscarà el títol a Mataró.  | ARXIU

1  LLORET COSTA BRAVA

8  ALIANÇA MATARÓ

FUTSAL: Parés, Gómez (1), Chiheb, 
Caballeria, Sevilla (1), Rodríguez (4), 
Cano, Canal, Villarin (1), Villarin, Reque-
na, Pulido.

El Teresa Maria Roca serà la seu 
aquest cap de setmana, de la fase fi -
nal del Campionat d'Espanya Cadet 
de seleccions.

És el primer cop que Mataró aco-
llirà una fase fi nal estatal de futbol 
sala, després que el Futsal Mataró 
demanés la seva organització amb 
motiu del seu 15è aniversari. 

A banda de la selecció catalana, 
participaran en aquesta fase fi nal 
Galícia, Madrid i Castella la Manxa. 

Adrià Lara, porter del Cadet A, 
serà el represent del conjunt mata-
roní a la selecció catalana que dis-
putarà la fase fi nal del Campionat.

Victòria plàcida 
davant el cuer
El sènior del Futsal Aliança Mataró 
no va tenir problemes per superar 
1-8 el cuer de la categoria, el Lloret, 
un equip que fi ns ara ha sumat no-
més sis punts i que si un miracle 
no ho evita perdrà la categoria.

Els mataronins es van avançar 
0-2 amb gols de Cristian Villarin i 
Miki Rodríguez, els locals van es-
curçar diferències, però abans del 
descans Miki Rodríguez  va fer el 
terce gol mataroní. A la segona part 
la superioritat mataronina va ser 
absoluta i amb un parcial de 0-5 
l’equip entrenat per Gerard Artigas 
es va emportar els tres punts.

Guanyen una posició a 
la taula, i opten encara 
a la 2a posició
22a jornada (2 i 3 d'abril)
Centelles - Penya Johan .....................6-4
Lloret - ALIANÇA MATARÓ  ...................1-8
Santa Coloma - Parets ..........................5-1
Lliçà d'Amunt - Montsant.....................1-4
Arenys de Munt - S. Joan Vilassar ... 3-2
Pineda - Cerdanyola .............................3-8
Arrels - Sagarra .....................................8-5
Vilassar - Premià ....................................7-3

Classificació 
Cerdanyola 62; Centelles 44; FUTSAL 
MATARÓ 40; Lliça d'Amunt 39; 
Montsant 38; SANT JOAN VILASSAR 
34; COVER PREMIÀ MAR 34; Arrels 33; 
VILASSAR DE MAR 32; Penya Johan 
32; PINEDA 26; Sagarra 25; ARENYS DE 
MUNT 21; Santa Coloma 18; Parets 16 i 
Lloret Costa Brava 6.

23a jornada (9 i 10 d'abril)
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - 
Vilassar de Mar
Els mataronins s'enfrontaran el 
diumenge a les 14.30 h en un derbi 
maresmenc que els pot ajudar a 
seguir pressionant el Centelles.

Imatge de la duatló de Cerdanyola.  | CEDIDA

El CNM Quadis participa en el Campionat d'Espanya 
de duatló de Cerdanyola del Vallès 

La favorita Clàudia Luna va 
haver de retirar-se

El passat cap de setmana es dis-
putava el Campionat d'Espanya 
de duatló a Cerdanyola del Vallès.

El diumenge (júnior i elit) van 
participar-hi tres triatletes del 
Centre. El més destacat va ser 
Guillermo Cortijo (29è júnior) de-
mostrant que arriba fort a la ca-
tegoria. Mes endarrera van acabar 
Adrià Jiménez i Ferran Moure. En 
categoria elit, la prova amb més 
nivell, Pablo López va donar la gran 
sorpresa, assolint una gran 30a po-
sició absoluta i 5a sub-23. Resultat 
que ens demostra el gran nivell 
que ha assolit aquest any. En elit 
femenina hi havia grans esperances 
amb Clàudia Luna, però després 
d'uns primers kms en el grup da-
vanter, es va trobar malament i va 
haver de retirar-se. Ja tindrà noves 

oportunitats per demostrar el seu 
potencial, per exemple, al  Mundial 
de Duatló que es disputarà a Avilés 
pel qual ha estat seleccionada. 

Dissabte s'havien disputat les 
proves cadets i la de Grups d'edat. 
Cal destacar la 5a posició del CNM 
per equips cadets femenins (Maria 
Andreu, 37a, Julia Raja 57a i Mireia 
Àlvarez 70a). A Grups d'Edat, Joana 
Martínez va pujar al tercer graó del 
podi de 45-49 anys, i Laia Salvador 
va fregar el podi assolint una molt 
bona quarta posició en el grup de 
40-44 anys femeni. En Grups d'Edats 
masculins, els cinc representants van 
ser Antoli Fauria, Edu López, Javi 
Castro, Enric Subiñà i Sergio Feliz.

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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Avui és la Nit 
de l'esport 

Diumenge comença la Lliga 
Catalana d'Atletisme a Mataró

La Lliga Catalana es veurà a Mataró. |  ARXIU Tots els guanyadors de l'edició 2015. | ARXIU

CA Laietània i GA Lluïsos 
competeixen amb quatre 
equips de fora

El diumenge dia 10 d'abril s'inicia la 
principal competició de clubs d'atle-
tisme que és la Lliga Catalana. Els 
equips participants estan repartits 
en cinc grups i en el cas dels dos 
clubs mataronins, el CA Laietània i 
el GA Lluïsos Mataró, competiran a 
l'Estadi Municipal de la nostra ciutat 
contra quatre equips de fora, el CAV 
Andorra, el CA Calella, el GEiEG de 
Girona i el CA Vic, sota l'organitza-
ció del Laietània, i amb un progra-
ma que comença a les 9.15 hores 
amb la prova de martell i acaba 
a les 13.10 hores amb la prova de 
relleus 4x100 masculins. Enmig es 
disputaran la meitat de proves del 
programa atlètic, tant en categoria 
masculina com en femenina. L'altra 
meitat es disputarà també a Mataró 
el dissabte següent, dia 16 d'abril, i 
sota l'organització del GA Lluïsos.

Els vuit equips de tots els par-
ticipants que obtinguin una millor 
puntuació per la taula internacional 
disputaran el dia 24 d'abril la fi nal 
A. Els classifi cats entre el 9 i el 16, 
la fi nal B. Els classifi cats entre el 
17 i el 24, la fi nal C i del 25 al 30, la 
fi nal D. CA Laietània i GA Lluïsos 
competeixen juntament amb qua-
tre equips de fora.

Campionat de Catalunya de 
Base per equips. GA Lluïsos 
subcampió en benjamins
El passat cap de setmana es van 
disputar al Prat de Llobregat els 
Campionats de Catalunya de Base 
per equips i l'actuació més destacada 
va ser la de l'equip benjamí masculí 
del GA Lluïsos que va obtenir el sub-
campionat català, només superats 
pel Manresa. Van formar l'equip Eloi 
Anton (guanyador en 1 km marxa amb 
5.46.27), Max Ordoyo (guanyador en 

1000 m amb 3.31.43), David Àlvarez, 
Pau Perona, Asier Hernàndez, Daniel 
Moreno, Pau Coria.

Els GA Lluïsos van acabar en 
les posicions següents: benjamins 
femenines en 4t lloc, amb victòria 
de Mar Espartero en llargada amb 
3.22; alevins masculins 6è lloc; ale-
vins femenines 21è lloc; infantils 
masculins 18è lloc, infantils feme-
nines 18è lloc.

Els equips del CA Laietània van 
obtenir aquestes classifi cacions. 
cadet femení 6è lloc (amb victòria 
de Mariona Gaspar en perxa amb 
3.20 m); cadet masculí 14è lloc; 
infantil masculí 17è lloc; infantil 
femení 22è lloc (amb Carla Vilà pri-
mera en perxa amb 2.75 m); alevií 
masculí 29è i benjamí masculí 30è.

Campionat d'Europa veterans
La passada setmana es va dur a 
terme a la ciutat italiana d’Anco-
na el 11è Campionat d’Europa per 
veterans de pista Coberta. Els mar-
xadors del CAL Andreu Vilarrasa 
i Àngels Noell, hi tornaren a par-
ticipar, obtenint un or i una plata 
per equips a les categories M50 i 
F50, ambdós en la prova del 10000 
metres marxa.

L'ex-atleta laietanenc Jaume 
Martí (Playas de Castellon), que 
entrena amb Norbert de Haro a 
Mataró, es va proclamar campió a 
la prova de salt amb perxa a la ca-
tegoria M40 amb un salt de 4.10 m.

Avui divendres a les 20h se celebra al 
Teatre Monumental la “Nit de l’Esport 
2016”, en la qual l’esport mataroní es 
reunirà per 61a vegada per premiar 
els seus esportistes més destacats, 
tant a nivell individual com d’equips 
(la setmana passada ja vam anunci-
ar els fi nalistes), i també es donaran 
reconeixements a altres entitats i 
persones vinculades amb l’esport 
de la nostra ciutat, la majoria dels 
quals s’intenta que siguin sorpresa.

Hi haurà premiats de 17 especia-
litats esportives, que a més té qua-
litat com ho demostra que aquest 
mateix dia dos equips femenins, 
el de waterpolo de La Sirena i el 
d’hoquei del Medicare System CH 
Mataró, estaran disputant els quarts 
de fi nal de la Copa de la Reina.

el Esporttot VARIS
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

El cazador y la reina de hielo  

 12:00  12:30  16:00  18:00  20:20  22:40  00:30                           

 [dv.-dg.+dc.]  16:35  19:00  21:30

 [En català]  12:15  17:00  19:30  22:00  01:00

Julieta  12:20  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

Objetivo: Londres  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Hermanísimas           22:30    

Madame Marguerite  16:30

Norman del norte [dv.-dg.] 12:15  16:00  18:00

Altamira 20:20  22:30                  [dl.-dj.] 16:00

Kiki, el amor se hace 

 [dj.] 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Orgullo + Prejuicio + Zombis 22:45

Batman vs Superman 

 12:00  12:20  16:00  19:05  22:10  23:45

Mi gran boda griega 2 20:40      [dl.-dj.] 16:00

Resucitado [dl.-dm. + dj.] 16:30

Agente contrainteligente    01:00   

El renacido [dl.-dj.] 16:30

Calle Cloverfield 10 00:00           [dl.-dm. + dj.] 21:30

 [Continua]

Cinemes Arenys (Ocine)
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Al tancament de l’edició no se’ns han facilitat la 
programació.

 

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

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Primavera en Normandía 21:15 (8 abr.)  19:00 (9 i 10 abr.)

'Pel.lícula a concretar' 17:00 (9 abril)       12:00  17:00 (10 abril)

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

La corona partida 

 18:00  20:00  22:00 (9 abril)     18:00  20:00 (11 abril)     

Mustang 

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

El pregón 16:10  18:30  20:20  22:10  00:00

El regalo                 01:00          

La modista [dl.-dm.] 19:00

Kung Fu Panda 3     12:15  18:10   [dv.-dg.] 16:00  

Cien años de perdón   12:15  19:15  21:30    

Leal 20:00  00:40

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

CINEMES HORARI sense ocine 1718.indd   2 6/4/16   19:08



Gastronomia

La poma,

Es tracta d’una fruita molt rica en 
hidrats de carboni que suposen 
més del 12% de la seva composició. 
També conté petites quantitats de 
vitamines i de minerals, especial-
ment potassi. Una de les qualitats 
de la poma és que contribueix a 
regular el trànsit intestinal, gràcies 
a l’aportació de la fi bra que, a la ve-
gada té la funció de netejar l’aparell 
digestiu. La fi bra, però, no pot ser 
utilitzada com a font d’energia, tot i 
que té un efecte saciant, per la qual 
cosa el seu consum també està in-
clòs en les dietes de control de pes. 
També té propietats astringents i 
antiinfl amatòries, per la qual cosa 
és recomanable el seu consum en 
estats de convalescència. Per totes 
aquestes qualitats la poma és una 
fruita indicada per a totes les fran-
ges d’edat, des dels més petits, en 
purè, passant pels infants, joves, 
adults i persones d’edat avançada. 
Una poma aporta unes 50 calories, 
22 g. d’hidrats de carboni, uns 5 g. 
de fi bra i uns 16 de sucres.

TOT GRANOLLERS - AMIC

 

Cinema: Joan Millaret - AMIC

 El japonès Hirokazu Kore'eda 
segueix aprofundint amb delica-
desa i tendresa en el territori dels 
melodrames minimalistes, sem-
pre dins de l’àmbit familiar, en la 
seva darrera proposta “Nuestra 
hermana pequeña”.  Kore'eda ens 
presenta a tres germanes joves, 
Sachi, Yoshino i Chika, que assis-
teixen al funeral del seu pare, de 
qui no en tenien notícies des de 
feia quinze anys i descobreixen 
una quarta germana. Les quatre 
hauran de repensar els lligams 

L’encís de la vida

“Nuestra hermana pequeña” de Hirokazu Kore'eda

familiars, teixir nous vincles, re-
cosir les seves vides conjuntament 
en un univers quotidià purament 
femení. En aquest repte vital es 
produeix una fascinant simbio-
si entre interior i exterior, entre 
l’àmbit domèstic i l’entorn natural. 

El fi lm està impregnat d’un to 
extremadament acurat i sensible 
que celebra el miracle de la vida 
des d’una aparent simplicitat. Cal 
recalcar la importància de la mira-
da d’un cineasta que desprèn dar-
rerament lluminositat i esperança 
en el tractament d’unes històries 
humanes senzilles i encisadores.

Un moment de la pel·lícula

núm. 1718 del 8 al 14 d'abril de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1718 del 8 al 14 d'abril  de 2016

LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES

Quan Freya s'assabenta que Ravenna ha 
mort, reuneix els caçadors i els ordena 
portar el mirall màgic de l'única fetillera 
capaç de destruir el poder. Però quan 
comprova que pot ressuscitar-la, les 
malvades germanes sembren el terror.
Direcció: Cedric Nicolas-Troyan
Intèrprets:   Chris Hemsworth, Charlize 
Theron, Jessica Chastain, Emily Blunt, 
Sam Claflin

OBJETIVO: LONDRES

Després de la defunció del primer minis-
tre britànic en estranyes circumstàncies, 
tots els líders mundials es reuneixen per 
al seu funeral. Però hi ha plans perquè 
l'acte sigui una oportunitat per acabar 
amb ells i sembrar el caos a tot el món. 
Direcció: Babak Najafi
Intèrprets:   Gerard Butler, Morgan Fre-
eman, Jackie Earle Haley, Angela Bassett
99min

JULIETA

La Julieta viu amb la seva filla Antía. Les 
dues pateixen en silenci la pèrdua de 
Xoan. Però el dolor de vegades no uneix  
les persones sinó que les separa. Quan 
Antía compleix 18 anys abandona la seva 
mare, que la busca per tot arreu. 
Direcció: Pedro Almodóvar
Intèrprets: Emma Suárez, Adriana Ugar-
te, Daniel Grao, Inma Cuesta
96min

LA INVITACIÓN

Will i Eden van perdre el seu fill anys 
enrere. La parella es va distanciar i ella 
va desaparèixer. Un dia, Eden torna a la 
ciutat; s'ha tornat a casar i en ella sem-
bla haver canviat alguna cosa.
Direcció: Karyn Kusama 
Intèrprets:  Logan Marshall-Green, Mi-
chiel Huisman, Tammy Blanchard, John 
Carroll Lynch
90min

LOBOS SUCIOS

Manuela, una minera que pateix el re-
buig dels altres per ser bruixa, decideix 
robar als nazis per intentar curar la seva 
filla malalta. El que es pretén és mostrar 
com dues mineres gallegues poden can-
viar el curs de la II Guerra Mundial. 
Direcció: Simón Casal
Intèrprets:  Marian Álvarez, Manuela 
Vellés, Isak Férriz, Pierre Kiwitt James 
Brolin. 118min

EL MISTERIO DE GOD'S...

En Leon mor en un "accident" de 
construcció i el seu pare Mickey tracta 
d'oblidar aquesta fatalitat enterrant el 
cos. Però quan un columnista local arri-
ba per tafanejar i descobrir la veritat, les 
coses comencen a anar de mal en pitjor.
Direcció: John Slattery
Intèrprets:  Philip Seymour Hoffman, 
Richard Jenkins, Christina Hendricks
87min
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Usuaris de la Residència i Centre de Dia Voramar.

 Daniel Ferrer 

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya   
(IDESCAT) l'envelliment de la població ha augmen-
tat molt a pràcticament tot el territori català. De fet, 
l'IDESCAT xifra una pujada del 0,4 per cent des del 
2013 fi ns al 2015 de persones de 65 a 79 anys. El 
mateix 0,4 per cent del conjunt de la població aug-
menta quan parlem de persones majors de 80 anys. 
Només a Catalunya l'any 2013 hi havia el 5,5 per cent 
de la població major d'aquesta edat, el 2015 ja era 
el 5,9. La tendència es repeteix al conjunt de l'estat 
espanyol i es manté en l'àmbit de la Unió Europea.

L'envelliment de la població, les avançades i llar-
gues esperances de vida, no arriben soles. De fet, 
s'acompanyen d'altres grans qüestions com la de 
saber si les ciutats estan preparades per tenir tanta 
gent gran o, sobretot, si el sistema administratiu i 
sanitari està a l'altura de les circumstàncies. 

En aquesta situació hi intervenen les residències, 
els centres de dia i els centres geriàtrics. Són els llocs 
on aquestes persones grans poden estar cuidades 
nit i dia i, potser el més important, ateses sempre 
davant de qualsevol contratemps.

Són 14 les residències, centres de dia i 
centres geriàtrics que tenim a la ciutat 
de Mataró. Totes elles ratllen el 100 per 
cent de la seva ocupació a conseqüència 

de l'envelliment progressiu de la població i, de 
rebot, l'augment de la demanda d'aquests espais.

La gran problemàtica recau en familiars, pa-
cients, però també residències que es veuen 
"obligades" a oferir més places privades que 
públiques. Tots ells segueixen mirant la Llei de 
Dependència amb ressentiment, ja que atorga 
bonifi cacions als usuaris però no està com-
plint -a través de la Generalitat- els terminis.

Aquesta setmana volem conèixer quina és la 
situació de les residències, com afecta la Llei 
de Dependència i quin és el tracte que s'ofereix 
en aquests espais perquè les persones grans, 
sobretot majors de 85 anys, i les persones de-
pendents, tinguin el millor confort durant el 
període que es troben ingressats.

Més gent gran, 
més atencióREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

Les residències, més saturades  amb l'envelliment 
de la població i l'augment de la demanda

Tot 12,13,14 Reportatge 1718 Residències.indd   2 6/4/16   13:23
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 Daniel Ferrer Usuaris de la Residència i Centre de Dia Llar Sant Marc.

Sensibilitat amb la gent gran

"Han fet  molt per a nosaltres, ens mereixen un 
respecte", assegura Marc Batiste que creu que 
a vegades les famílies "abandonen" els seus fa-
miliars a aquests centres i, fi ns i tot, utilitzen un 

vocabulari poc idoni: "No és el mateix "posar" l'avi 
a la residència que "ingressar-lo", com tampoc és 
el mateix "lligar-lo" que "immobilitzar-lo"". "Cada 
cas és un món i la història prèvia de cadascú in-
fl ueix, nosaltres fem que se sentin part d'una 
gran família", explica Berta Batiste, directora de 
la Residència Llar Sant Marc. 

Ingressar, una necessitat

Només al conjunt de Catalunya hi ha 114.705 persones 
majors de 85 anys. Són ells els principals necessitats 
d'un centre de dia o una residència. Precisament a 
la ciutat de Mataró hi ha 14 centres destinats a aco-
llir el gran gruix d'aquestes persones. És el cas de la  
Residència i Centre de Dia Llar Sant Marc que asse-
guren que dels 33 residents que tenen, la majoria 
són persones dependents i amb una mitjana d'edat 
d'entre els 85 i els 90 anys. 

"A nosaltres no ens coneix ningú fi ns que no ens 
necessiten de debò", assegura Marc Batiste, admi-
nistrador de la Residència i Centre de Dia Llar Sant 
Marc. Una refl exió que acompanya a la de la necessitat 
de les famílies d'ingressar aquella persona perquè 
no poden dedicar totes les atencions que voldrien i 
necessitaria el seu familiar. La crisi econòmica tam-
bé ha fet que les famílies retardessin aquest pas i 

els ingressos dels pacients cada vegada es fan més 
tard: "més tard i més dependents, ens trobem amb 
aquesta situació, sobretot provocada per l'economia 
de les famílies", assegura Batiste.

És la mateixa situació que es troben des de la 
Residència i Centre de Dia Voramar: "Les famílies 
aprofi ten el màxim perquè intenten solucionar la 
situació amb cuidadors a casa, però se'ls acaba fent 
insostenible econòmicament quan necessiten que 
aquest es quedi les 24 hores del dia", explica la di-
rectora del centre, Gemma Viscasillas, que afegeix: 
"Un cop ingressats el que intentem és estimular-los 
perquè no es deixin a ells mateixos, per això orga-
nitzem activitats entorn del calendari festiu i altres 
disciplines com la musicoteràpia o l'horticultura".

Llargues llistes d'espera

Un dels grans maldecaps són les llistes d'espera per 

Reportatge
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vinculada als Serveis (PEVS) i que es divideix en tres 
graus en funció de la dependència i altres factors que 
presenta el pacient. Aquesta bonifi cació en molts casos 
es cobra amb retard per part de la Generalitat i tant 
residències com familiars en pateixen les conseqüèn-
cies i els obliga a accedir, en moltes ocasions, a  pla-
ces privades que s'enfi len als 2.000 euros mensuals.

ARFA Sant Josep

Recentment s'ha tirat endavant l'Associació de 
Residents, familiars i amics de la Residència Sant 
Josep. És una associació que, el que pretén és en-
fortir i millorar la implicació personal d'aquestes 
persones en les activitats quotidianes d'assistència 
i cura dels ingressats, compartir les vivències i expe-
riències, participar en les activitats que s'organitzen 
des del centre i millorar el funcionament general de 
la residència.

Tot plegat són iniciatives per seguir millorant el 
dia a dia de les persones amb més dependència. 
Sobretot perquè no se sentin abandonades i perquè 
puguin viure el període de temps que calgui, sovint 
són els últims anys de vida, en les millors condici-
ons possibles.

A nosaltres no 
ens coneix ningú 
fins que no ens 
necessiten”

a aconseguir una plaça pública dins d'algun dels 
centres que les ofereix. Per aconseguir-ne una, per 
exemple, a la Residència Llar Sant Marc ens haurí-
em d'esperar prop dels dos anys. Altres centres de 
la ciutat superen els 3 i fi ns i tot els 4 anys de llista 
d'espera. Per això moltes famílies opten per ingressar 
el seu familiar en una plaça privada a l'espera d'ob-
tenir-ne una de pública. De totes maneres, i tenint en 
compte la situació i l'envelliment de la població, les 
places privades també comencen a estar saturades, 
ja que pràcticament totes les residències i centres 
de dia de la ciutat poden assegurar que ronden el 
100 per cent d'ocupació de les seves instal·lacions.  

Llei de dependència

La Llei de dependència aprovada l'any 2006 pel govern 
espanyol ha provocat molts maldecaps a residències i 
familiars. Aquesta llei atorga una Prestació Econòmica 

núm. 1718 de l'8 al 14 d'abril de 2016

Residències i centres de dia de Mataró:

La Residència i Servei d'Acolliment Diürn Mataró, Residència i Centre de Dia Sant Josep, Residència i 
Centre de Dia Voramar, Residència i Centre de Dia Mare Nostra, Residència Geriàtrica i Centre de Dia 
Laia, Residència i Centre de Dia Llar Sant Marc, Residència i Centre de Dia El Mirador de Mataró, Centre 
Geriàtric i Centre de Dia Can Boada, Residència Torre Llauder-Càritas, Centre de Dia Mataró Ferran Cañete, 
Centre de Dia MAP Serveis, Centre de Dia Can Clement, Centre de Dia Sent Actiu i Centre de Dia AFAM.
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Arxiu 

Una campanya de la renda desigual
Entra en vigor la totalitat de la reforma fiscal de Cristóbal Montoro, que perjudica els 
ciutadans que tenen contractats plans de pensions o cobren dividends de la borsa

Empreses: Redacció

   La campanya de la renda del 
2015, que començava aquest di-
mecres 6 d’abril, és la campanya 

que fi nalment desplega el 100% 
de la reforma fi scal aprovada per 
Cristóbal Montoro a la part fi nal 
de la crisi. Una reforma que tenia 
com a objectiu reduir els impostos 

dels contribuents perquè tingues-
sin més diners a les butxaques per 
consumir i impulsar la recupe-
ració. L’expert fi scal del Col·legi 
de Gestors Administratius, Jordi 

RENDA

Empenta 1 i 2 1718 renda.indd   2 6/4/16   12:56



En els casos d’un contribuent que hagi obtingut un rendiment de 
treball de per exemple 50.000 euros que s’ha generat en el trans-
curs de dos exercicis fi scals, en la declaració de la renda del 2014 hi 
havia una deducció del 40% i per tant el rendiment que s’havia de 
tributar estava situat en 30.000 euros. En l’aplicació de la reforma 
Montoro, aquest any, el mateix contribuent tindrà una deducció 
del 30%, amb una tributació de 35.000 euros, 5.000 euros més que 
l’any anterior. Una altra deducció que desapareix aquest any és la 
deducció per lloguer que s’ha mantingut durant els exercicis del 
2013 i el 2014 com a compensació a la pèrdua de la deducció per 
la compra d’habitatge i que aquest any 2015 ha quedat eliminada.

Les novetats

Altayó, vol matissar aquesta ‘’gene-
rosa’’ campanya que ven Hisenda, 
i tot i reconèixer que els contri-
buents que només reben rendes 
de treball i de capital surten be-
nefi ciats, no és així en el cas dels 
que tenen una renda una mica 
més complicada amb plans de 
pensions o dividends de la borsa.
Els contribuents que guanyin més 
de 22.000 euros o més de 12.000 
euros en cas de rebre aquest ren-
diment del treball per part de 
dos pagadors podran presentar 
la declaració de la renda a partir 
d’aquest dimecres 6 d’abril, només 
si ho volen fer a través d’Internet. 
D’aquesta forma, Hisenda dóna el 
tret de sortida de la campanya de 
la renda d’aquest any.

La següent data del calendari 
de la campanya està fi xada en el 
4 de maig, moment a partir del 
qual els contribuents podran de-
manar cita prèvia en un dels punts 
d’atenció que l’Agència Tributària 
instal·larà arreu del territori de tot 
l'estat espanyol.

núm. 1718 del 8 al 14  d'abril de 2016
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La web de l'Agència Tributària Catalana Cedida 

  Tots els impostos propis i ce-
dits es podran pagar de manera 
telemàtica a l'Agència Tributària 
de Catalunya al llarg del 2016. De 
fet, tots els impostos propis de re-
cent creació s'han d'autoliquidar 
en línia i la resta de tributs que 
gestiona la hisenda catalana es 
poden presentar i pagar telemà-
ticament des de fa temps, amb 
algunes excepcions que desapa-
reixeran aquest any. 

Per exemple, l'impost sobre el 
bingo, la taxa sobre les màquines 
recreatives i d'atzar a partir del 
juny i la taxa sobre les apostes a 
partir del trimestre vinent. També 
es pot presentar telemàticament el 

Ja es pot pagar 
telemàticament 
a Catalunya

L'Agència Tributària de 
Catalunya pot cobrar tots 
els tributs durant el 2016

gravamen de protecció civil, l'im-
post sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats i 
l'impost sobre successions i dona-
cions i sobre grans establiments. 

L'objectiu de l'Agència 

Tri bu  tà  ri a de Catalunya és acce-
lerar el procés per avançar cap a 
una administració "més moderna, 
àgil i efi cient", segons explica en 
un comunicat coincidint amb la 
campanya de la renda.

Renda
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CAMPANYA RENDA 2015

GESTORIA BARCELÓ
La millor opció per a la vostra tranquil·litat

Camí de la Geganta 113 baixos · Mataró
Tel. 93 798 96 11 · 93 798 95 11 · www.gestoriabarcelo.com

Gestoria Administrativa · Assessoría Fiscal i Laboral
Oficina Tècnica d’Assegurances · Serveis immobiliaris · Serveis jurídics

La seu de Gestoria Barceló, al Camí de la Geganta  Anna Aluart 

 Aquesta setmana ha començat 
la campanya de la renda i la fi abi-
litat i l’aval històric de la Gestoria 
Barceló és garantia del millor re-
sultat.  El nom de Barceló s’asso-
cia per mèrits propis a principis 
com els de l’honestedat i respon-
sabilitat, que guien l’activitat de 
la Gestoria en tots els àmbits que 
toca. Barceló s’especialitza com a 
gestoria administrativa, assessoria 

Comença la campanya de renda i el suport tècnic és 
imprescindible per garantir el resultat òptim

fi scal, assessoria laboral, assegu-
rances, assessoria jurídica i ser-
veis immobiliaris. La fi abilitat de 
Barceló no radica únicament en 
la seva permanència des de 1957. 
La Gestoria ha anat evolucionant i 
creixent, esdevenint una empresa 
amb 17 professionals dels diferents 
àmbits, especialment arrelada a 
Mataró i el Maresme.

Des de la Gestoria Barceló 

Gestoria Barceló,
experiència i confiança

s’aposta pel tracte personalitzat, 
directe i de confi ança dels tècnics 
professionals perquè no hi pugui 
haver cap error, sobretot en els es-
borranys que s’han de confi rmar 
aquests dies. Barceló et planifi ca 
i t’assessora en l’àmbit fi scal, trà-
mits amb hisenda, així  com recur-
sos i inspeccions, comptabilitats, 
liquidació de tots els impostos a 
les persones físiques i jurídiques o 
transmissions patrimonials.

Novetats per a aquest any
Per a aquesta renda els qui hau-
ran de parar atenció seran els que 
cobren lloguers d’habitatges i que 
els tenen arrendats a menors de 30 
anys amb uns ingressos determi-
nats. A aquesta situació, fi ns ara es 
bonifi cava el 100 per cent a l’ho-
ra de tributar renda, però aquest 
any s’ha suprimit la bonifi cació. 
Els qui cobraven rendiments de 
capital mobiliari procedents de 
dividends també tenien una re-
ducció, aquesta de 1500 euros, que 
també ha desaparegut.  | Redacció

núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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Arxiu 

Tèxtil més fort i més emprenedor
Mataró prepara un Pla d’especialització en el tèxtil per aprofitar les empreses del 
territori i l’antiga Cetemmsa

Indústria: Redacció

 El TecnoCampus va reunir la 
setmana passada els represen-
tants espanyols de l’Associació 

de Col·lectivitats Tèxtils Europees 
(ACTE Espanya), en la qual Mataró 
ocupa una vicepresidència com-
partida amb Igualada. L’acte va 
servir per formalitzar l’adhesió 

de Canet de Mar a aquest orga-
nisme. La regidora de Promoció 
Econòmica i Innovació i presiden-
ta de la Fundació TecnoCampus, 
Dolors Guillén, va destacar que 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró

+ IVA

 Tots els socis d’ACTE estan treballant els projectes que presentaran 
als Plans de competitivitat i especialització territorials (PECT’s), que 
s’emmarquen en les anomenades Estratègies Nacionals i Regionals 
per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3). En el cas de Mataró, la 
idea és que aquests ajuts contribueixin a posar en marxa un am-
biciós pla d’especialització en tèxtil tècnic, aprofi tant la presència 
d’un centre tecnològic amb àmplia experiència (Eurecat, l’antiga 
Cetemmsa) i d’un teixit productiu important.

Pla d’especialització 
en tèxtil

ACTE és un instrument impor-
tant perquè els municipis amb 
una forta presència del tèxtil facin 
pinya i treballin conjuntament. 
Guillén ha posat com a exemple 
Cooperatextil, un projecte en el 
qual participen, a més de Mataró, 
Sabadell, i pròximament ho farà 
Manresa. Aquest web connecta 
proveïdors perquè treballin con-
juntament, i de moment ja té 262 
empreses donades d’alta.

 La trobada va servir per reafi r-
mar les principals línies de treball 
de l’associació, que implica actuar 
com a lobby davant de les insti-
tucions europees en tot allò que 
afecta la regulació del sector, i per 
donar suport a les empreses. En 
aquest sentit, els assistents a la 
reunió van apuntar que cal impul-
sar accions per reforçar la petita 
i mitjana empresa (PIME), majo-
ritària en el sector. També es va 
remarcar que cal fer una aposta 
decidida pels emprenedors del 
sector tèxtil, inspirant-se en pa-
ïsos com Suècia.
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CENTRE D’ESTUDIS

DES DE 1925

La planta de Hartmann a Mataró Arxiu 

   Hartmann bat tots els seus rè-
cords i aconsegueix els 1.941 mili-
ons d’euros el 2015. La companyia 
farmacèutica alemanya especia-
litzada en productes i solucions 
sanitàries, va tancar l’exercici del 
2015 amb un augment de vendes 
del 4,2 per cent. Unes xifres que el 
situen com un dels referents del 
seu sector.

Marc Pérez Pey, director general 
de Hartmann Espanya i vicepresi-
dent regional, responsable de les 
operacions de França, Portugal, 
el Marroc, Algèria i el Nord-oest 
d'Àfrica, ha comentat que "els re-
sultats del 2015 són molt positius 
tant per al grup com per a la fi lial 

Rècord 
d’ingressos de 
Hartmann

La companyia suma 1.941 
milions d’euros el 2015 a 
nivell mundial

espanyola, que es consolida com 
un dels pilars de la companyia a 
escala global i reafi rma l'aposta 
que el Grup té amb el nostre país".

Hartmann és la cinquena fi lial 
més important del Grup en l'àm-
bit mundial. El seu centre de pro-
ducció situat a Mataró exporta el 

90 per cent dels seus productes 
a la resta del món i és, al mateix 
temps, el centre de competència 
del grup a nivell mundial, dedicat 
al desenvolupament i fabricació de 
productes sanitaris adhesius com 
les Tiritas, o els apòsits Cosmopor 
i Omnifi x.

Empenta
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CENTRE D’ESTUDIS

DES DE 1925

Una de les classes pràctiques que ofereix l'Acadèmia Bull  Arxiu 

 La millor manera d’aconseguir 
una formació homologada en ma-
tèria de seguretat és l’Acadèmia 
Bull, que ja té seu a Mataró i és 
present també a tot Catalunya, Illes 
Balears i Madrid. L’acadèmia ofi -
cial, certifi cada per la Generalitat 
de Catalunya i el Departament 
d’Interior, proporciona els millors 
recursos per a la formació. Són 
cursos de qualitat que compten 

L'acadèmia ofereix una borsa de treball única, amb seus 
a Catalunya, Madrid i les Illes Balears

amb professors altament qualifi -
cats i una prova d’això és també 
l’alt percentatge d’alumnes apro-
vats que obté cada formació. No 
hi ha excuses per reconèixer que 
l’Acadèmia Bull és coneguda per 
ser la que millor forma a Catalunya 
el personal especialitzat en segu-
retat, com controladors d’accés, 
vigilants de seguretat, escortes 
privats o acreditats per a fer els 

Bull: la referència en formació 
en matèria de seguretat

protocols DEA i RCP de primers 
auxilis. 

L’agència és una de les més sol-
licitades d’un sector amb àmplia 
demanda laboral i, a més, es dis-
tingeix per aplicar el temari i pro-
moure una formació d’acord amb 
la reglamentació ofi cial. Per cursar 
aquesta formació només fa falta 
ser major d’edat i tenir el certifi -
cat d’estudis primaris. El curs és 
un intensiu que es cursa en dues 
setmanes i un total de 60 hores 
lectives. Bull ofereix no només 
la formació necessària per a ser 
controladors d’accés sinó també 
la borsa de treball de Bull Control 
com a possible sortida professi-
onal. Una opció que val la pena 
estudiar.

Discoteques, locals, empreses 
o hotels requereixen els serveis, 
per normativa, de professionals 
en el control d’accés com els que 
ofereix l’agència Bull. L’acadèmia 
és, doncs, una garantia en forma-
ció i una porta fi able d’entrada al 
món laboral.  | Redacció
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COMPRA VENDA 

VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 
VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 
LLUIS ROURA Y Rafols particular 
vende telf 646.436.306
VENDO EQUIPO ESTÉTICA profe-
sional, marca Sorisa, olla de cera, 
máquina de alta frecuencia facial y 
capilar, y máquina de vapor, 300€. 
626.529.009 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600
VENDO PARTIDA BIKINIS mujer, 
niño/a. Tiendas y mayoristas. 
630.949.760 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

VENDA PÀRQUINGS GRANS dimen-
sions. Possibilitat de fi nançament 
preferent. President Tarradellas 90. 
Mataró. 636.178.739 /627.416.252 
R.BERENGUER. Piso alto con ascen-
sor, 90m2. 3h. grandes, amplio salón 
comedor, baño, cocina con galería, 
suelos de parket, gran imagen, solo 
90.000€. 651.862.517
Z. D’ARA. Piso de 86m2. 3h. amplio 
salón comedor con salida a balcón, 
vistas panorámicas, cocina con gale-
ría, baño y aseo, buen piso, 90.000€. 
626.529.009
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Cualquier sup. edifi cable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción de-
mostrada. Pago inmediato contado. 
Su Casa 93.757.12.82 
¿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 
ROCAFONDA: ZONA MERCADONA av. 
Perú plaza parking venta o alquiler, 
coche grande más moto. Económica. 
617.211.637 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
COMPRO PISO EN zona La Habana, 
Eixample y centro de particular. 
625.101.154

TRASPASSOS-LLOGUERS

LOCAL 80M2 .  400€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 
Z. CENTRO. Piso tipo dúplex de 1h. 
dispone de salón comedor con cocina 
americana, balcón, y planta de abajo, 
dormitorio tipo suite y balcón, semi-
nuevo, 500€. 651.862.517 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
LLOGO HABITACIÓ 687.308.170 
SE TRASPASA BAR en Cirera a pleno 
rendimiento. Teléfono 679.247.824 
LA RIERA. Piso de 1h. semi-nuevo, co-
medor con cocina americana, terraza 
de unos 20m2. amueblado y equipa-
do, 575€. 651.862.517 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cuina. 
Zona privilegiada. 639.703.037 
PÀRQUING COTXE MITJÀ 35€, Sant 
Cugat, 90. 639.708.423 
SE ALQUILA HABITACIÓN. 
650.919.205 
LOCAL 250M2. 550 € /mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 

TREBALL

BUSCO CHICA ESTUDIANTE mayor 
edad, venta rosas Sant Jordi. Tel. 
679.069.121 
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN a 
Caldes d’Estrac.  Necessita cuiner/a, 
20 hores mensuals i suplències. 
Imprescindible titulació. 639.683.890
ES NECESSITA COSIDORA de mos-
tres. Mataró. 678.223.845 
PRECISEM CAMBRERES /COMER-
CIALS. Dispensable bon tracte amb 
clients. Experiència. 625.511.066
CONDUCTOR CARRETILLA RETRÀC-
TIL elevadores, toros. S’ofereix. 
Experiència. 630.865.863
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, escale-
ras. 632.070.234

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SEÑORA BUSCA TRABAJO 6 €/hora. 
602.148.707
CHICA SE OFRECE para canguro, re-
fuerzo escolar, limpieza. 605.328.574
S’OFEREIX NOIA CATALANA per ne-
teja a les tardes. 671.213.757
SE OFRECE MUJER limpieza, cuidar 
gente mayor. 663.317.041
SE OFRECE MUJER limpieza, cuidar 
gente mayor. 602.320.072
LIMPIEZA, PLANCHA. Zona Maresme. 
600.627.780 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuida-
do mayores, niños. Experiencia. 
Referencias. 648.514.358 
ME OFREZCO LIMPIEZA. Dis-
ponibilidad to do el día. Particulares, 
residencias. . .  Experiencia. 
662.081.138 /603.675.275 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Interina. 688.302.271 
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do abuelos día o noche, y limpieza. 
639.076.838 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayo-
res. Día o noche. 600.655.639
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
ayudante cocina. 658.097.370
SE PRECISAN PERSONAS que sepan 
coser a mano. Interesados llamar al 
93.759.83.38 o enviar currÍculum a 
C/ Sant Josep 66 Vilassar de Mar

EMPRESA TEXTIL DE 
CANET DE MAR

NECESITA INCORPORAR:

SISTEMA GERBER

PATRONISTAS 
PUNTO Y 

PLANA

Interesadas enviar 
C.V. a:

administracion@aletex.net

núm. 1718 del 8 al 14 d'abril 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

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

TREBALL

CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863

CLASSES

SE BUSCA NATIVO angloparlante 
para clases particulares conversación 
670.822.383 
CURS DE MASSATGE INFANTIL per 
mares/pares amb bebès i infants de 
totes les edats. Telèfon 717.771.720

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 
P I N TO R  P R E S U P U E S TO S 
AJUSTADOS. 607.480.942 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
REFORMAS VARIAS. 661.711.239 
LAMPISTERIA, REPARACIONES, 
BOLETINES. 629.232.530 
VERTIVERD: TREBALLS ESPECIA-
LITZATS en arbres. 622.617.737 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. 629.988.598 
DECLARACIONES DE RENTA, precios 
económicos. 691.771.434 
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. 
MUDANCES  ECONÒMIQUES. 
692.021.141 

Econòmics
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TAROT

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

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893 

CONTACTES

KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
MINERVA 20 CATALANA. 698.217.203  
REBECA 28 BRASILEÑA. 605.730.103 
SARA 20 SERBIA. 603.262.268   
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
QUIROMASATGISTA GUAPÍSIMA 
667.955.000 Mataró 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
ANA SENSUAL ECONOMICA 
693.993.121 

93 169 60 03 / 695 251 788
www.somverticals.com

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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Parlem de...

... la Destil·leria

L’eslògan utilitzat per la Destil·leria, 
espai cultural situat al Camí Ral 
282-284 de Mataró, és un espai 
per gaudir, reflexionar i créixer. 

La filosofia de la cultura en el se-
gle XXI és: 'aprèn gaudint' i aques-
ta filosofia és també la d’aquesta 
empresa cultural.

El concepte d’empresa ens porta 
al sector privat, però estem parlant 
d’una funció social, funció que 
hauria de ser un dels grans ob-
jectius de l’administració pública. 

En aquest entrellat, i més veient la 
manca de diners i sensibilitat que 
tenen actualment algunes institu-
cions públiques, arriba el torn de 
les iniciatives privades.

La Destil·leria és un espai que 
ofereix una programació expo-
sitiva on l’art és el seu principal 
eix, lloga els seus espais per a fer 
activitats culturals, i proposa un 
ventall ampli d’activitats com po-
den ser els tallers, les conferències, 
els cursos o els casals per a nens i 
nenes de diferents edats. Un espai 
que segmenta, diferencia i fidelitza 
els seus públics.

La dansa, la música, la literatura, 
les arts plàstiques, la fotografia, etc., 
són algunes de les vessants artísti-
ques que hi podem trobar. Tot i així, 
segons els seus responsables, està 
obert a altres tipus de propostes, 
tant d’investigació, de creació, d’ex-
perimentació com d’aprenentatge.

 L’aposta per a aquest tipus d’ini-
ciatives sempre és arriscada. En el 
meu cas, considero que el ciuta-
dà també hi ha de creure, n’ha de 
ser partícip, s’hi ha d’involucrar. 
El tercer sector o sector social és 
el tot, la raó de ser d’aquests pro-
jectes culturals.

Milan Kundera, novel·lista i assa-
gista txec, un cop digué: “la cultura 
és la memòria del poble, la consci-
ència col·lectiva de la continuïtat 
històrica, el mode de pensar i viu-
re.” La Destil·leria també se  suma a 
la cultura de la nostra ciutat.
ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

 

QUÈ NASSOS ÉS  
LA                     ?

SegUeix-NOS si t’agrada tot  
l’altre l’esport

CADA MeS UNA NOVA reViStA | revista.fosbury.cat1

CADA DiA NOUS CONtiNgUtS AL NOU  
fOSbUDiAry | www.fosbury.cat
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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
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Presentació de la web

En Xanet Xaneta, amfitrió de la trobada

M. Biel 

Daniel, Ferrer 

Aquest cap de setmana és el darrer en què es pot visitar a 
l'Ateneu de la Fundació Iluro la mostra dels 50 anys de l'escola.  
L'exposició, que rep el nom de "Sóc Anxaneta. 50 anys d'escola" 
s'estableix a l'Ateneu de la Fundació Iluro i repassa la trajectòria 
del centre i la seva història.

L'expo

4a edició. Ara torna a Mataró, una 
ciutat molt gegantera.

Dins el cinquantenari
Coincideix que aquest curs l’es-
cola Anxaneta de Mataró, fa 50 

anys que va obrir 
les seves portes. 
Concretament 
el 4 d’octubre de 
2015. És doncs, 
un dels actes 
que la comissió 
dels 50 anys par-
ticipa amb motiu 

d’aquesta efemèride.
Es realitzaran dues cercaviles, 

que transcorreran en paral·lel, co-
mençant a les 11.45 als voltants 
de l’escola Anxaneta de Mataró i 
acabant el seu recorregut a la plaça 
Santa Anna. | Redacció

 Aquest diumenge, 10 d’abril, al 
llarg del matí, se celebrarà la XVIII 
Trobada de Gegants i Capgrossos 
de Catalunya a Mataró organitzada 
per l’escola Anxaneta de Mataró. 
S'hi esperen 58 colles i més de 
2.300 participants.

La Trobada de 
Gegants i Cap-
grossos d'esco-
les de Catalunya 
neix de generació 
espontània i amb 
l'objectiu de no-
més agrupar les 
diverses colles de la circumscrip-
ció de Barcelona. A partir del 2005 
s'amplia la trobada fent-la d’àm-
bit nacional.

Mataró ja va acollir la Trobada 
de Gegants i Capgrossos d'escoles 
de Catalunya l’any 2002, en la seva 

Una seixantena de figures seran a la vuitena edició 
d'aquesta trobada

L'Anxaneta acull la trobada de 
gegants d'escola de Catalunya

  La Nau Gaudí estrena aques-
ta setmana nova pàgina web. 
El regidor de Cultura, Joaquim 
Fernàndez, va presentar el nou 
espai virtual, “intuïtiu i fàcilment 
navegable”, amb el que es pretén 
divulgar i potenciar la difusió de 
la primera obra d’Antoni Gaudí.

El nou portal virtual compta 
amb un menú de sis apartats que 
permeten obtenir informació tant 
de la història de la nau, primer 
edifi ci de l’arquitecte modernista, 
com la vida de l’arquitecte, les ac-
tivitats que es desenvolupen i tot 
el que és relatiu al Consorci Museu 
d’Art Contemporani de Mataró i a 
la Declaració de Mataró.

Donar-la a conèixer
La creació de la pàgina web té 
per objectiu promocionar la Nau 
Gaudí i donar-la a conèixer tant 
dins com fora de la ciutat. L’acció 
s’emmarca dins d’una iniciativa 
del Consell Gaudí, i aquesta web 
servirà de paraigua per a tots els 
portals relatius als edifi cis i obres 
de Gaudí.| M. Biel

L’arquitecte, l’espai i les 
activitats, el contingut

La Nau Gaudí 
estrena nova pàgina 
web

58

S'espera la presència de 
58 colles i més de 2.300 
persones

CulturaCultura núm. 1718 del 8 al 14 d'abril de 2016

Tot cultura web + gegants.indd   1 5/4/16   17:15



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.

Land Motor solmobil Rover Sport_TotMataro150x228.pdf   1   6/11/15   11:19



Perico Sambeat i la Big Band, protagonistes dijous que ve

No faltarà a la cita la música de Queen

El Teatre MonumentalCedida Arxiu

 Cedida 

 El cicle 'A la vora del jazz' co-
mençava diumenge passat amb 
un concert-vermut al Pati del Cafè 
Nou i prossegueix aquesta setmana 
amb tres cites i un triple format, 
senyal de la polivalència estilísti-
ca que marca la programació del 
festival. La primera cita torna a 
ser amb l'hora del vermut, que 
per alguna cosa està de moda. El 
Celler Castellví ofereix el seu entorn 
immillorable per acollir la mú sica 
de Shu Shu, un trio que pro posa 
un viatge pels clàssics del jazz, el 
soul i el funk. El mateix dis sabte, 
però al vespre, la cosa evoluciona 

 Aquest diumenge el Monumental 
tornarà a viure la música única de 
la dècada dels 80 dins el XIV Cicle 
de Concerts Simfònics del Foment. 
Els anys 80 tornen però en ver-
sió lírica. L'espectacle recopila els 

Triple cita del cicle 'A la vora del jazz' al Celler Castellví, 
al Clap i al Casal l'Aliança

al Clap cap a la parentela més ba-
llable d'aquesta música. Ja fa mesos 
que els balladors de swing de la co-
marca s'organitzen per fer ballades 
i en aquesta ocasió repetiran amb 
Shakin'All i els seus ritmes frenètics 
i ortodoxes a la vegada.

Cita d'envergadura
Per dijous que ve hi ha la primera 
gran cita d'envergadura del festi-
val, amb el concert de la Big Band 
Jazz Maresme al costat d'una emi-
nència com és el saxofonista Perico 
Sambeat, un dels millors instru-
mentistes del país. | Red.

Jazz per fer el vermut, per 
ballar i per delectar 

La música dels 80 pren cos al 
Monumental en format líric

  El Teatre Monumental acull 
aquest dissabte a partir de les 
17h la segona tongada d'espec-
tacles inclosos dins el IX Festival 
artístic de la gent gran de Mataró. 
Aquest acte tan esperat per bona 
part dels sèniors més actius de la 
ciutat va començar el 6 de març 
passat estrenant un canvi de for-
mat que pretén donar veu a to-
tes les agrupacions artístiques i 
culturals dels casals de gent gran 
de la ciutat.

La Comissió de Cultura de la 
Gent Gran de l’Ajuntament de 
Mataró organitza el festival amb 
l’objectiu de difondre la tasca que 
realitzen les associacions de gent 
gran i facilitar l’intercanvi entre 
elles. La iniciativa ha reunit cada 
any més participants i ha omplert 
de públic el Teatre Monumental. 
Per aquests motius, i per donar 
més temps d’actuació a cadas-
cun dels grups, es va decidir que 
al festival actuarà cada any no-
més la meitat dels participants, 
i a més aquests es repartiran en 
dues sessions. D'aquesta mane-
ra aquest dissabte es completarà 
les exhibicions d'aquest any i la 
resta hauran d'esperar el 2017. 
Amb el canvi es busca que cada 
grup tingui més lluïment dalt de 
l'escenari. | Redacció.

Les agrupacions artístiques 
sèniors, protagonistes

Segona tongada del 
Festival artístic de la 
gent gran

grans èxits del pop i els musicals, 
de Queen als Miserables o Whitney 
Houston dels 80 interpretats en di-
recte per un conjunt instrumental, 
una soprano, una mezzosoprano, 
un tenor i un cor. | Red. 
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L'art que arriba a 300 estudiants de la ciutat
Can Palauet presenta el resultat del projecte artístic i educatiu Zona Intrusa 9 en el 
qual han treballat cinc centres de batxillerat

Art: Redacció

   Avui divendres 8 d’abril es pre-
senta a Can Palauet el resultat del 
treball que s’ha fet a cinc instituts 
de Mataró en la 9a edició de Zona 
Intrusa. Aquest projecte, que pre-
tén acostar els estudiants a les 
pràctiques artístiques contempo-
rànies a través de la refl exió sobre 
l’art, l’educació i la societat que 
ens envolta, ha estat comissariat 
per Andrea Aguado i ha comptat 
amb la participació de sis artistes: 
Marta Xibillé, Rafael Ruiz, Isabel 
Banal, Ita Puig, Xavier Arenós i 
Luiz Samoes.

L’edició d’enguany porta per 
nom de “La cosa” i la proposta 
inicial era que els estudiants que 
hi han participat, a través de les 
línies de treball que es defi nien a 
cada taller i a través de l’art con-
temporani, refl exionessin sobre el 
sentit que prenen “les coses” en 
una societat canviant. Tot això ho 
han fet a partir de l’element intrús 
que s’instal·lava durant una setma-
na a cada institut entre els mesos 

de gener i març. En aquesta edició 
ha estat una obra de l’artista mata-
roní Dani Montlleó, un cartell que 
es penjava a cada un dels centres 
educatius i que funcionava com a 
objecte (cosa) en si. La peça fusio-
na la imatge de les pel·lícules “La 
Cosa”, dirigida per Matthijs van 
Heijningen Jr. i “El falcó maltès” 
de John Huston. Els resultats que 
es podran veure fi ns al 8 de maig al 
M|A|C Espai de Can Palauet prenen 
formes ben diferents. Els artistes 
mataronins Marta Xibillé i Rafael 
Ruiz han creat amb els alumnes 
un debat al voltant de l’objecte 
artístic. A partir d’una primera re-
fl exió sobre el valor d’ús i el valor 
de canvi i el valor simbòlic de les 
coses s’han qüestionat el perquè 
es considera que un objecte de-
terminat és art i, a partir d’aquí, la 
funció fonamental de l’art.

Amb artistes locals
Els alumnes de l’Institut Miquel 
Biada, acompanyats de l’artista 
Isabel Banal, han revisat diferents 
obres d’art que han utilitzat el món 

de les coses com a objecte princi-
pal del seu llenguatge artístic, que 
els ha servit per fer un exercici de 
modelatge amb fang i guix.

L’alumnat de Santa Anna ha uti-
litzat el fi l com a eix conceptual 
conduïts per l’artista local Xavier 
Arenós. Ressaltant la importància 
que el fi l va tenir en la història més 
recent de la ciutat de Mataró, han 
investigat les possibilitats expres-
sives d’aquest material. 

Per la seva part, l’artista mata-
ronina Ita Puig i els alumnes  de 
l‘Institut Alexandre Satorras han 
fet un treball en el qual, a partir 
d’un procés meditatiu, han utilit-
zat l’expressió plàstica mitjançant 
el dibuix i el modelat per crear un 
mapa de l’experiència conscient 
de les seves sensacions. Per últim, 
Luiz Simoes i els alumnes del Laia 
l’Arquera han treballat a partir 
de l’anàlisi d’algunes de les obres 
que formen part del seu projecte 
en procés “Las cosas”. Han cre-
at instruments musicals a partir 
d’objectes quotidians per posar 
l’accent en el procés creatiu.

Daniel Ferrer 
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"Reflexionem sobre la celebració de l'amistat 
a través de la dansa contemporània"
Entrevistem a Reinaldo Ribeiro i Daniel Rosado, Colectivo Lamajara ,coreògrafs de "Al 
voltant" que s'estrena diumenge a Can Gassol dins el cicle "Fet a Mataró"

Dansa: Marta Gómez

 Com és l'espectacle de dan-
sa que presenteu?
És un duet que fa una refl exió 
profunda sobre la celebració de 
l'amistat a través de la dansa con-
temporània. La idea parteix de 
voler tirar endavant aquest pro-
jecte alhora i conjuntament. Un 
espectacle que es mira des del 
nostre punt de vista i la nostra 
capacitat de fer.

Com s'ha de preparar el 
públic?
El públic es trobarà una repre-
sentació on la conceptualització 
passa pel "caminar junts dins un 
mateix camí" tot i ser persones 
diferents. Pel que fa a l'estètica 
veuran l'impuls del vincle afectuós 
per acompanyar, oferir i deixar-te 
emportat en un mateix camí.

Molta reflexió.
Sí. Sobretot entendre com ar-
ribem a ser nosaltres mateixos 
amb les persones diferents que 

ens envolten. Bàsicament les per-
sones que t'acompanyen al llarg 
de la vida i et van modifi cant sense 
que ens n'adonem. També amb 
les relacions laborals o d'amistat. 

Què ha d'entendre el públic?
Tenim un concepte arriscat perquè 
no esperem que el públic entengui 
res en concret, simplement que 
cadascú interpreti el seu camí. El 
gran avantatge és que de la dansa 
contemporània tothom en pot fer 
la seva pròpia lectura.

Vosaltres mostreu la vostra 
lectura?
Així és. Més enllà de l'obra, com a 
creadors el que mostrem són tots 
els anys que hem compartit junts, 
en aquest projecte comú del col-
lectiu, els nivells de confi ança, de 
deixar-te endur, de ser-hi quan 
l'altre no hi és.

Teniu una estreta relació amb 
Mataró?

Sí. Són molts anys treballant a la 
ciutat. Hem col·laborat amb mol-
tes entitats i col·lectius com ara 
amb Cronopis, també amb dife-
rents artistes, hem estat professors, 
hem format part de projecte com 
Tot Dansa, Mou-te o +45. 

Sempre hem volgut acostar 
la dansa des de la seva part més 
educativa i experimental fi ns a la 
d'exhibició i teatre. La primera 
residència artística que vam fer 
a Can Gassol va ser el 2013 i allà 
en va sortir la primera obra per la 
qual des del Colectivo vam apostar. 

Ser programats ara al Fet a 
Mataró ha estat una gran il-
lusió, doncs?
Per descomptat! Mataró va ser 
el primer lloc on ens van donar 
suport i tornar 2 anys després 
ens fa viure i reflexionar sobre 
moltes coses, sobretot reafir-
mant-nos en el nostre projecte. 
És molt bonic.
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La ironia com a antídot
Flotats ha tornat al Monumental amb ‘Ser-ho o no’ 

Crítica de teatre: Comas Soler

  El precedent de l’èxit que l’obra 
va obtenir fa mig any quan es va 
estrenar a l’històric Teatre Lliure 
de Gràcia i va aconseguir esgotar 
totes les entrades durant setmanes 
és el motiu pel qual el Monumental 
va decidir programar excepcional-
ment dues funcions de ‘Ser-ho o 
no’. Les representacions d’aquest 
text de l’escriptor francès Jean-
Claude Grumberg, que van tenir 
lloc divendres i dissabte de la set-
mana passada, han signifi cat el 
retorn de Josep Maria Flotats a 
Mataró. D’ell és la direcció i l’adap-
tació de la dramatúrgia i ell és qui 
protagonitza la comèdia,  conjun-
tament amb l’actor Arnau Puig. 

Escriptor notable
Autor d’una seixantena de títols, 
Grumberg és alhora dramaturg i 
guionista de cinema i de televisió. 
Al seu país té una fama notable i 
ha estat reconegut amb moltíssims 
premis, tant d’institucions, com 
d’entitats de la crítica o d’associ-
acions d’escriptors, entre els quals 
ni més ni menys que sis Molière i 
un César. Paradoxalment, mai cap 
peça seva havia estat representa-
da ni a Catalunya ni a la resta de 

l’estat espanyol. La coincidència 
generacional i l’amistat de Flotats 
amb l’escriptor han facilitat ara la 
correcció del desconeixement que 
aquí se’n tenia.

D’origen jueu, Jean-Claude 
Grumberg és fi ll i nét de depor-
tats als camps d’extermini i en 
la seva producció dramàtica hi 
són recurrents les referències a 
l’ocupació i al genocidi nazis. A 
‘Ser-ho o no’, que es va escenifi car 
per primer cop a París l’any 2015, 
aborda amb pretensió pedagò-
gica el que a França s’anomena 
“la qüestió jueva”, un debat his-
tòricament enfocat més aviat des 
de posicions antisemites. De fet, 
l’original de l’obra l’havia publi-
cat dos anys abans amb un títol 
ben signifi catiu: ‘Per acabar amb 
la qüestió jueva’.

Contra els prejudicis
El que Grumberg fa a ‘Ser-ho o no’ 
és servir-se de l’humor intencionat 
per a un objectiu gens banal. La 
ironia esdevé l’instrument amb 
què vol desmuntar els llocs co-
muns, recels i pors que sovint pre-
valen socialment i que alimenten 
l’hostilitat envers els jueus. I si ho 
fa sota l’aparença de la lleugeresa 
pròpia de la comicitat, és perquè 

el missatge contra la xenofòbia 
pugui arribar i entendre’l un pú-
blic tan extens com el del teatre 
de bulevard.

L’argument es basa en les tro-
bades successives que dos veïns 
d’escala van tenint en el replà de 
l’entrada del seu bloc. Un és jueu 
de naixença i  l’altre no. El primer 
és cultivat, ateu i es mira el món 
amb escepticisme. Constantment 
és interpel·lat sobre la seva condi-
ció jueva pel seu veí, primari i un 
xic milhomes, que només pensa el 
que li dicta la seva dona que està 
enganxada a internet. Aquest en-
trellat, que té  traces tant de costu-
misme com de teatre de l’absurd, 
permet afl orar molts temes que són 
tabú en l’imaginari tòpic que sovint 
circula sobre els jueus: el sionisme, 
l’estat d’Israel, el confl icte d’Orient 
Mitjà, el domini de les fi nances, 
el paper de la religió i dels rabins, 
la circumcisió, el sàbat, el menjar 
'caixer', la Torà, el Talmud, i tants 
d’altres. Cap al fi nal, el joc escènic 
fa una giragonsa i és com si el veí 
burxeta es canviés de paper per-
què, segons diu ell que diu la seva 
dona, “el pitjor és ser un mal jueu”. 
La conclusió que Grumberg vol su-
bratllar és explícita: els prejudicis 
tenen l’origen en la ignorància.

Tot i ser suggeridor el rerefons 
del que planteja, hi ha moltes 
subtilitats en les brometes con-
tinuades que farceixen el guió de 
‘Ser-ho o no’ que només troben 
sentit en el context actual de la 
societat francesa, on l’antisemitis-
me és ben viu. Sense aquesta clau 
sociològica a l’espectador català 
l’hi poden semblar poc rellevants. 
Pot assaborir, això sí, el gust d’un 
muntatge amb una interpretació 
lluïda i l’interès que té un primer 
tast de Jean-Claude Grumberg, un 
autor contemporani certament 
important que domina els res-
sorts clàssics del gènere còmic 
amb la construcció de diàlegs 
plens d’ocurrències.

Cedida
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C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
C&M

GESTIONES INMOBILIARIASGESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com
T/F 937 965 148 / M 607 966 423
www.cymgestionesinmobiliarias.com
T/F 937 965 148 / M 607 966 423

PISOS DE ALQUILER

REF. A-4209 ZONA SALESIANOS, Planta baja loft con entrada independiente, 1 baño.......................350€ 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, Dúplex seminuevo con terraza 1 hab., amueblado...........................................525€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE, 1 hab. seminuevo, cocina indep., amueblado y equipado pk opc.............505€ 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 offi ce, amueblado................................750€ T.I.
REF. A-1443 Z. HABANA, Planta baja seminueva con terraza, 2hab. baño y aseo, pk inluido..............830€ T.I.

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 RETRANSMIS. ESPORTIVA
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FINAL COPA DE LA REINA 
 DE WATERPOLO
23:00 FUTBOL EN JOC
1:00 LA SETMANA
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 LA SETMANA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 NIT DE L’ESPORT 
 REEMISSIÓ
17:30 RESUM SETMANAL
18:30 ADOLESCENTS.CAT
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA SETMANA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 FESTIVAL JAZZ TERRASSA
 (no streaming)
23:00 DE TEE A GRENN
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dimarts
7:00 NOTICIES EN XARXA

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 CREURE AVUI
10:30 L’ENTREVISTA
11:00 SEMIFINALS CAMPIONAT  
 FUTBOL SALA SUB 16
13:00 SEMIFINALS CAMPIONAT 
 FUTBOL SALA SUB 16
14:30 WATERPOLO QUARTS 
 FINAL COPA REINA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 QUARTS FINAL COPA 
 REINA HOQUEI PATINS
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FAMÍLIES I ESCOLA
22:30 SEMIFINAL 
 COPA REINA WATERPOLO
23:30 NIT DE L’ESPORT
 REEMISSIÓ
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 EN DIRECTE DES DE 
 MONTSERRAT
12:00 FINAL CAMPIONAT 
 FUTBOL SALA SUB16
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 LA FABRICA
16:00 1MÓN.CAT

15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DEBAT TERTÚLIA 
 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 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
 TERTÚLIA DE POLÍTICA 
 MUNICIPAL
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dijous
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DEBAT TERTÚLIA 
 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
2:30 LA SETMANA

9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
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 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 ESTACIÓ DIGITAL
 (classificació +18)
23:45 OBERTAMENT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 LA SETMANA
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La imatge identificativa de les botigues 

Anna Aluart 

La campanya pretén conscienciar botiguers i clients de l'impacte ambiental del 
comerç i busca eliminar les bosses de plàstic  

Una trentena de botigues aconsegueixen el 
distintiu de comerç verd 

  Fins a trenta botigues d’Argen-
tona han aconseguit distingir-se 
amb el distintiu de comerç verd, 
una iniciativa de la Fundació 
Catalana de prevenció de residus, 
que ha rebut el suport de l’Ajunta-
ment d’Argentona i de l’associació 
Argentona es Mou.

Aquests trenta "comerços verds" 
ofereixen productes i serveis que 

suposen un benefi ci ambiental i 
social respecte de productes equi-
valents que es comercialitzen en 
altres establiments. Ara com ara 
han rebut el distintiu 30 negocis 
del centenar que van visitar els 
tècnics de la Fundació Catalana 
de Residus, però encara es podrà 
ampliar la xarxa en un futur proper.

Aquesta campanya té diverses 

accions per conscienciar no no-
més a botiguers sinó també als 
clients. És en aquest sentit que 
s'ha creat una guia electrònica de 
comerç verd i també s’han fet bos-
ses de niló i ràfi a reutilitzables per 
anar a comprar com es feia abans 
i eliminar així les actuals bosses 
de plàstic que molts comerços ja 
cobren. | Red-A.C.
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Adreça web del banner invertit:

www.wokstreet.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

RESERVA

• 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:
CRISTINA GARCÍA CANTARERO

concursos

Argentona
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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)

Necessitat d’estar sol, en silenci i de 

manera reflexiva però sense perdre 

la teva empenta. Si estaves esperant 

agilitzar assumptes econòmics, ara 

entres en un període favorable.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Dies on l’amistat es posa en relleu 

amb algunes trobades i experiències 

gratificants. Però compte si tens pa-

rella perquè pot sorgir l’atracció amb 

una persona fins ara amiga.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Entre el que fas i el que t’agradaria 

fer a nivell professional, potser hi ha 

una diferència. Prova de preparar-te 

pel que et motiva. No escoltis als qui 

et diuen que no podràs.

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

La teva tendència a voler assegurar-te 

de les coses no sempre és aplicable. 

Són temps d’incerteses econòmiques 

i laborals. Quan abans t’hi adaptis, 

millor per a tu. Patiràs menys.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Segueixes en una etapa introspec-

tiva i desconfiada. Pot ser que una 

història de sexe i confidències arribi 

al final d’una etapa. Possible doble 

economia o entrada de diners extra.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et desprens de consignes i filosofi-

es que resultaven perjudicials pel 

teu desenvolupament personal. Vols 

estructurar i professionalitzar una 

activitat que fins ara era lúdica.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Et sents més esperançat respecte al 

futur. Hi ha elements que t’ajuden a 

sentir-te més content. En l’amor pots 

conèixer algú interessant però no et 

precipitis. Sigues prudent.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Gaudiràs del temps lliure com un nen. 

Creant o practicant esport. L’amor 

està en un moment pletòric, i estàs 

ple d’energia. El teu taló d’Aquil·les 

és encara en la gestió econòmica.

Bessons (21/5 al 21/6)

Més prudent i reflexiu. A vegades par-

les massa i això et fa perdre oportu-

nitats. Has après que per aconseguir 

algun dels teus objectius és millor 

traçar una estratègia en silenci.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Algunes persones del signe poden 

retornar a una antiga professió o 

voldran perfeccionar la que tenen. 

També es podria comptar amb un 

ajut econòmic vinculat a la família.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et sents impacient i et costa més de 

l’habitual controlar les teves emoci-

ons. Preocupacions professionals i 

domèstiques. Ho estàs fent molt bé. 

Ja vindrà el moment de descansar.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Les qüestions laborals no van tan 
ràpides com voldries. Creus que hi 
ha companys de feina que et me-
nyspreen. Potser és subjectiu, però 
si et sents agredit, parla-ho amb el 
teu cap.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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El poliesportiu, un dels equipaments estudiats Una imatge de l'obra  Cedida 

 L’Ajuntament d’Argentona ha 
completat un estudi per avalu-
ar la qualifi cació energètica dels 
equipaments municipals. Dels 
resultats obtinguts se n’extreu que 
la majoria dels equipaments ob-
tenen una qualifi cació energèti-
ca C o D.

Aquesta qualifi cació permet ob-
tenir un major control de l’efi ci-
ència dels equipaments del mu-
nicipi i establir àmbits de millora 
i mesures d’efi ciència energètica, 
a més d’altres criteris ambientals.

 La Sala d'Argentona rep aquest 
dissabte a les 21h una de les dar-
reres obres més aplaudides per la 
crítica. Clara segura pujarà a l'es-
cenari argentoní amb 'Conillet'. 
Una dona que iniciarà un viatge 
que l'acabarà conduint a les pro-
funditats del seu interior i la con-
frontarà amb les pròpies pors i de-
sitjos. L'obra és la selfi e d'una dona 
polièdrica, que ha de fer malabars 
per combinar totes les seves face-
tes i mantenir un mínim equilibri 
entre obligacions i desitjos. | A.C

La majoria dels edificis han obtingut una qualificació 
baixa entre la C i la D

L'actriu va rebre el Premi 
de la Crítica pel seu paper

Aquesta avaluació s’inclou en el 
programa d’estalvi energètic que 
des de fa temps impulsa l’Ajun-
tament d’Argentona, i que s’ha 
traduït en un pla d’actuacions i 
inversions que milloren l’efi ciència 
energètica i redueixen el consum 
dels equipaments.

La informació que fa referència 
a la qualifi cació energètica, els 
consums dels edifi cis i de l’en-
llumenat elèctric es pot consultar 
íntegrament al web www.argento-
naenergia.cat. | A.C

Avaluada l'eficiència 
energètica dels equipaments 

Clara Segura arriba a 
Argentona amb 
'Conillet'

núm. 1718 del 8 al 14 d'abril de 2016
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El ja ex alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Fors L'Ajuntament d'Arenys de Mar Cedida  Cedida 

  Estanis Fors diu que els partits 
que han presentat la moció de cen-
sura s’han mogut només per fer-li 
mal, però malgrat tot faran una 
oposició “dura” i “responsable”. 
Fors ha qualifi cat el nou govern 
com la “suma dels mediocres” i 
ha volgut agrair el suport i l’es-
tima que li estan demostrant els 
arenyencs aquests dies. De fet, ha 
volgut convidar tothom a assistir 
demà a la sala de plens. En aquest 
sentit, diu que enviarà una carta 
als vilatans en la qual vol explicar 
tot el que ha passat.

El ja ex Alcalde ha afi rmat que 
el nou govern que ha entrat no 
trobarà res mal fet, ja que no hi 
ha cap indici de mala gestió. De 
fet, Fors creu que, així com en el 
mandat passat van anar en contra 
d’ell, en aquests darrers mesos han 
intentat anar en contra de Xavier 
Masgrau intentant desacreditar-lo. 

Fors destaca que l’actual go-
vern ho ha fet “massa bé” i que 
els “tenen por”, així com “enve-
ja de l’estima de la gent”. Entre 
els temes prioritaris en els quals 
s’hi posaran com a oposició hi ha 
l’hotel a la Plaça Lloveras. Altres 
projectes prioritaris per a l’equip 
de govern sortint són el futur de 
la biblioteca, la pista esportiva, 

L'ex alcalde qualifica el nou govern que l'ha fet fora de 
l'alcaldia de "suma de mediocres" 

Fors avisa que farà una 
oposició "dura" i "responsable"   

  El futur govern d'Arenys de Mar 
s'estructurà en quatre grans àrees, 
encapçales per un regidor de ca-
dascun dels partits de l'oposició 
–ERC, PSC, ICV, CiU- que han im-
pulsat la moció de censura. 

Les quatre àrees són: Govern 
Obert, Serveis a les Persones, 
Desenvolupament Local i Ocupa-
ció i Territori i Sostenibilitat. Totes 
elles incorporaran les habituals 
regidories, però n'incorpora-
rà d'altres, com ara la de Ports i 
Agricultura.

La primera d'aquestes estarà di-
rigida pel socialista Ramon Vinyes, 
Isabel Roig (ICV) se'n farà càrrec de 
la segona, Josep Maria Nogueras 
(CiU) de la tercera i Laia Martín 
(ERC) de la darrera. 

Govern transparent
El nou cartipàs i l'acord de govern 
es va presentar dimecres passat 
sota el títol 'Pels drets socials, la 
transparència i el bon govern' en 
un acte a la sala Josep M. Arnau del 
Centre Cultural Calisay "comple-
tament plena", segons ha explicat 
el consistori. 

El ple d'investidura de la nova 
alcaldessa, Annabel Moreno (ERC), 
es va fi xar per al passat sis d'abril.  
|Ràdio Arenys.

ICV, ERC, PSC i CiU 
formaran el nou govern 

El nou govern 
d'Arenys tindrà 
quatre grans àrees  

els pisos socials o arreglar carrers, 
entre altres coses.

Nou govern
Respecte als rumors de la possible 
entrada de Belén Quintero al nou 
govern, Fors ha afi rmat que si això 
es produeix serà una “traïció més”. 
Fors diu que sempre ha tingut una 
bona relació amb Quintero i que 
creu que ella voldria que seguís 
com a Alcalde. També ha afegit 
que seria “greu” que la CUP doni 
suport a una moció de censura que 
facilita la creació d’un govern on 
després entraria el PP.

Sobre el paper que ha fet el PSC, 
Fors diu "que facin el que vulguin”, 
però que té molt clar fi ns a on te-
nien avançades les converses. En 
aquest sentit, Fors critica que, si 
realment no volien pactar amb 
ells, ho haurien d’haver dit. 

Respecte al cartipàs del nou go-
vern, Fors també ha criticat la crea-
ció de determinades regidories que 
tindrà, unes carteres que ha dit que 
són “per riure”. També ha afi rmat 
que Junts per Arenys es tornarà a 
presentar a les pròximes muni-
cipals i que els seus vots aniran 
per CDC al Consell Comarcal del 
Maresme i a la Diputació.  |Ràdio 
Arenys.
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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

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

218.000€

Ref. 12366 CENTRO/Z. PL. CUBA: Casa de cos (5m 
x 28m fondo) edifi c. en 2 viviendas. 212 m2 + patios y 
terrazas. P.B: dependencias y patio. 3 dorm. +  despacho. 
Salón 26m2, cocina buenas cualidades. Baño+aseo. Tzas, 
cuarto aguas. Con el encanto de una casa centenaria.

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

127.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12363 ARGENTONA (EL CROSS): 5º y último piso exte-
rior y restaurado impecable. Vistas despejadas.Salón comedor 
28m2.Cocina 12 m2 como nueva. 3 dorm. (antes 4). Baño am-
pliado. Calefacción, suelos gres. Buenas cualidades.

T

128.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12215 ARENYS DE MUNT: Excelente oportunidad! Edi-
fi cio semi-nuevo. Vivienda 100m2 en el centro. Prácticamen-
te nuevo. Salón comedor 36m2.Gran cocina offi ce. 4 dorm. 2 
baños completos. Suelos gres. Calefacción.

T
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Annabel Moreno ja és alcaldessa d'Arenys 
L'alcalde sortint Estanis Fors (Junts per Arenys) diu que el pacte d'ERC, CUP, PSC, CiU 
i ICV és un "batibull inexplicable"

Arenys de Mar: Redacció - ACN

  Annabel Moreno (ERC) és la 
nova alcaldessa d'Arenys de Mar 
després que prosperés la moció de 
censura promoguda per ERC, CUP, 
PSC, CiU i ICV per fer fora l'alcalde 
de Junts per Arenys, Estanis Fors. 
La mateixa alcaldessa assegura 
que el nou "govern a la valenci-
ana" és una resposta al clima de 
"desconfi ança i opacitat" que, se-
gons ells, provocava el mandat de 
Fors. L'alcalde sortint qualifi ca el 
pacte de "batibull inexplicable" i 
retreu que s'hagin posat d'acord 
cinc partits molt diferents per fer 
fora el guanyador de les eleccions: 
"S'han ajuntat un partit indepen-
dentista, un d'esquerres que no 
és independentista, una regidora 
comunista, un de dretes i un partit 
anticapitalista".

La petita sala de plens de l'Ajun-
tament d'Arenys de Mar va quedar 
més petita del compte davant el 
ple de moció de censura d'aquest 
dimecres. El públic dividit, aproxi-
madament al cinquanta per cent. 
Aplaudiments per a la nova alcal-
dessa i també per a l'alcalde sortint 
que, de fet, va endur-se l'ovació 
més llarga de la sessió quan va 

tancar el seu discurs.
La possibilitat de moció de 

censura, de fet, s'ensumava des 
de l'endemà mateix del ple d'in-
vestidura del passat mes de juny. 
Fors i Moreno van empatar a sis 
vots, però llavors el cap de llista 
de Junts per Arenys va ser investit 
en encapçalar la llista més votada. 
Ara, la incorporació d'altres actors 
del costat de la candidata d'ERC 
han propiciat el canvi.

"No ha estat difícil"
"No ha estat difícil posar-nos 
d'acord", assegura Moreno. El 
"clima de desconfi ança i opaci-
tat", la difi cultat per aprovar els 
pressupostos, l'existència de "fac-
tures difícils de justifi car" i la crisi 
de govern provocada per la sorti-
da de la regidora del PP, han dut 
la resta de grups de l'oposició a 
signar el pacte.

Els portaveus de PSC, ICV i CiU 
–el regidor nacionalista ja no for-
ma part de cap dels dos partits de 
la coalició– justifi quen l'acord en 
la mateixa línia i es conjuren per 
treballar pel municipi. La CUP, 
que també signa la moció, no s'in-
corporarà al govern municipal, 
d'acord amb el que ha decidit la 
seva militància.

La regidora del PP, Belen 
Quintero, exsòcia de Fors al go-
vern municipal, es va abstenir en la 
votació. Assegura que no es pene-
deix de la decisió malgrat les con-
seqüències, però també lamenta 
que la situació hagi desembocat en 
la moció de censura: "No hi ha més 
camí que acceptar la moció, però 
no hi ha motius. Haurien d'haver 
fet un govern més ampli i donar 
suport a la llista més votada".

L'Alcalde sortint, Estanis Fors, 
de la llista Junts per Arenys, va 
carregar durament contra alguns 
dels grups que formen part del nou 
pacte de govern. Al PSC l'acusa de 
"jugar a 'la puta i la Ramoneta'", 
a ERC d'acumular "rancúnia" per 
no haver pogut guanyar les elecci-
ons i a CiU de voler "imposar un 
home de palla" per substituir-lo 
i intentar defenestrar-lo.

9

9 mesos ha durat el 
madat d'Estanis Fors a 
Arenys de Mar en 
aquesta legislatura

 ACN 
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FINANCIACIÓN
HIPOTECARIA
A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD

64.000€
Ref. 2177: ZONA PERAMAS: Piso mediana 
altura bien conservado, 3 hab., 1 baño, 
cocina indep. y galería. Oportunidad por 
zona y precio. Ideal 1a vivienda.

85.000€
Ref. 2285: ZONA LA ESPERANZA: 1er piso 
sin ascensor, en comunidad reducida, 3 
hab.(2 dobles), 1 baño, cocina indep., galería. 
Exterior y soleado. Gran oportunidad.

125.000€
Ref. 2185: Z. CIRERA: Fantástico piso re-
formado y grandes dimensiones 100m2, 
3 hab. (2 dobles), cocina indep. de 12m2. 
Vistas despejadas y comunidad reducida.

170.000€
Ref. 2302: Z. PZA. CANYAMARS: Piso con 
ascesnor, refor., comunidad reducida,  3 
hab. (2 dob), 2 baños, cocina o�  ce indep, sa-
lón comedor, balcón y terraza comunitaria.

144.000€
Ref. 2132: ZONA SORRALL: Piso todo re-
formado, terraza 50m2, 3 hab. (2 dobles), 
salón comedor con cocina integrada y bal-
cón/terraza. Comunidad sólo 2 vecinos.

136.000€
Ref. 2290: Z. RDA. CERVANTES: Primer 
piso todo reformado y con vistas depe-
jadas, 3 hab., 1 baño, cocina indep. con 
galería, amplio salón con balcón. Muy 
buena distribución y orientación.

231.000€
Ref. 2271: Z. CENTRO: Espectacular piso 
con ascensor, reform., 120m2, 4 hab., 2 ba-
ños, cocina indep. galería, amplio salón con 
balcón. A 5 minutos del centro y la playa.

 

200.000€
Ref. 2300: Z. AVDA. PERU: Espectacular dú-
plex de grandes dimensiones. 3 hab. dobles, 
cocina indep., salón 38m2 con balcón, sue-
los de gres, calefacción. Terraza y trastero.

A CONSULTAR
Ref. 2232: ZONA PARQUE CENTRAL: 
Torre de 300m2 con 2 terrazas, patio 
y garaje, 3 hab. Triples (1 con vestidor y 
baño), cocina indep., salón con chimenea. 
Bodega, persianas eléctricas….

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. 2300: Z. AVDA. PERU:
plex de grandes dimensiones. 
cocina indep., salón 38m2 con balcón, sue-
los de gres, calefacción. 
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El local que Espinaler té a de Vilassar de Mar Imatge dels Mossos Cedida  Cedida 

  Espinaler ha començat a expor-
tar els seus productes als Estats 
Units aquest 2016. La companyia 
catalana ha arribat a un acord amb 
el distribuïdor Ondarrea Foods, 
qui està introduint les conser-
ves catalanes en diversos locals 
de Nova York, Carolina del Nord, 
Washington i Florida. 

Els socis majoritaris d'Ondar-
rea Foods van visitar Espinaler el 
2014 per conèixer de primera mà 
els productes d'aquesta compa-
nyia instal·lada a Vilasssar de Mar. 

L'empresa es va convertir en 
distribuïdora de l''Espinaler Ex-
perience', una selecció de pro-
ductes de la marca, entre els quals 
els que estan tenint més bona re-
buda són el 'bonito del Norte' en 
oli d'oliva, les escopinyes de la 
Ria de Noya i els llagostinets de la 
costa de Màlaga, així com la típica 
Salsa Espinaler, segons ha informat 
aquest dimarts l'empresa.

Espinaler, arreu del món
Espinaler va creuar fronteres per 
primera vegada el 2012 arribant a 
França. El 2014 va cedir per pri-
mer cop el seu nom per arribar a 
Tòquio amb la posada en marxa 
de la 'Taberna Espinaler' i el ma-
teix any va començar a vendre 

L'empresa Ondarrea Foods s'encarrega de la distribució 
de les conserves catalanes

Espinaler inicia l'exportació 
als Estats Units  

 Un mosso d’esquadra va resul-
tar ferit amb un trau al cap durant 
una detenció la matinada de dis-
sabte a diumenge del darrer cap 
de setmana de març a Arenys de 
Mar, segons el cos policial. 

L’agent va ser ingressat a l’Hos-
pital de Mataró en observació per 
vigilar l’evolució de la ferida, que 
va necessitar punts de sutura. 

Els fets van tenir lloc quan una 
patrulla va ser requerida al port 
d’Arenys, on s’estaven produint 
robatoris a l’interior de vehicles. 
En arribar al lloc els agents van 
detectar els presumptes lladres i 
els van intentar detenir. 

Els lladres, detinguts
Durant la detenció un dels pre-
sumptes lladres va agredir al cap 
un dels agents amb un objecte 
contundent. 

Quan era a terra li hauria clavat, 
a més, una puntada de peu al pit 
que va afectar el policia. Per això, 
l’agent va ser traslladat al centre 
hospitalari on, després de ser atès, 
va restar ingressat en observació 
durant unes hores. 

Malgrat tots els incidents de la 
nit, els dos presumptes lladres de 
vehicles van ser  fi nalment detin-
guts. |ACN

L’agent va necessitar punts 
de sutura 

Un mosso ferit amb 
un trau al cap en una 
detenció a Arenys 

a la Gran Bretanya, Alemanya, 
Itàlia, Bèlgica, Holanda, Irlanda 
i Romania. Un any més tard ho 
va fer a Hong Kong, Austràlia, 
Indonèsia, Àustria, Luxemburg, 
Turquia i Portugal, entre altres. 

Un dels objectius d'aquest 2016 
era començar a vendre als Estats 
Units i de cara al futur vol fer el 
mateix a Taiwan.

Rècord de facturació 
L'empresa va assolir un rècord de 
facturació el 2015 que es va mani-
festar especialment al departament 
d'exportació, on el creixement va 
ser del 117 per cent en comparació 
amb l'any anterior. 

Actualment, Espinaler ven els 
seus productes en més de 25 pa-
ïsos de tot el món. 

D'altra banda, els resultats del 
2015 refl ecteixen també el creixe-
ment més important de productes 
gurmet. Després de cinc anys de 
creixement continuat, el 2015 la 
facturació del grup va superar els 
13 milions d'euros. 

L'empresa va néixer l'any 1896 
amb una petita taverna de poble 
i va anar creixent. El 1950 va crear 
la salsa Espinaler, que l'ha situat al 
mapa i s'ha convertit en una caris-
màtica marca catalana.|Red- ACN.
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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. Finca amb 
ascensor i places d’aparcament en llo-

guer. Molt lluminós sense veïns d’avant.

124.000€

CAMI DEL MIG (Ref. 201156). Segon pis 
sense ascensor de 70m2, consta de 3 

dorm., 1 bany, menjador i cuina. Comple-
tament reformat.

99.990€

CIRERA (Ref.198232). Planta baixa amb 
entrada independent. 106m2, 3 habita-

cions, gran saló, menjador, pati, cuina ind 
amb galeria-safareig, bany complet i petit 

bany. Acabar d’arreglar al gust.
89.000€

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
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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.

144.000€

MIQUEL BIADA (Ref. 201507). Pis de 
95 m2 + 67 m2 de terrassa. Consta de 

3 dorm., 2 banys, cuina, galeria, i gran 
menjador amb sortida a terrassa de 67m2 

a nivell. totalment exterior. 
219.990€

ELS MOLINS (Ref.190524). Pis exterior 
de 90m2, amb 4 habitacions (2 dobles + 
2 ind), ampli menjador, cuina ind, bany 
complet, dos balcons i safareig. Bona 

distribució i per entrar a viure.
89.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. 198539). RE-
BAIXAT! Pis de 40m2, 1 dormitori,cuina 

amb barra americana, bany y terrassa de 
20m2. Reformat!

65.000€
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Hor�a Matanzas 6, local 5
08350 Arenys de Mar

Núm. Col·legiat: A10078

EXCLUSIVA

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. ROCAFONDA.  Pis exterior, de 3 
habitacions, cuina i bany reformats, saló-
menjador amb sortida al balcó. 65.000€ 

Ref: P1635

MATARÓ. CERDANYOLA.  Planta baixa amb 
entrada independent, reformada del 2013, 
3 habitacions dobles, bany, saló-menjador, 
pati de 20m2, cuina independent, galeria. 
A estrenar! 99.000€  Ref: P1485

MATARÓ. PLA D’EN BOET. Pis amb te-
rrassa de 30m2, disposa de 3 habitacions, 
saló-menjador, cuina independent, 2 banys, 
ascensor i plaça de parquing.  188.000€ 

Ref: P1337

MATARÓ. CENTRE. Planta baixade 135m2 de 
superfi cie, amb 3 habit., bany, saló-menjador, 
cuina americana, pati, barbacoa, calefacció, 
a.a. A 1 minut platja. Excel·lent ubicació!! 
215.000€  Ref: P1278

• 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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Jordi Clapers vol fer la volta al món en un veler, en solitari i sense escales  Daniel Ferrer 

Jordi Clapers
el gust pel mar

 Mireia Biel

 “Vull fer la volta al món en un vaixell de fusta, en 
solitari i sense escales”. Un viatge a punt de fer-se 
realitat que per a molts és una bogeria, però que per 
a Jordi Clapers és un somni. 

“Fa deu anys que tinc el projecte de fer la volta 
al món al cap”, explica Clapers assegut a un dels 
pocs espais “de comoditat” de l’Augusta, un veler 
Griffi th que es convertirà en el seu únic company 
de viatge. Després de fer la seva tercera travessia 
per l’Atlàntic Nord, Clapers, es va adonar que estava 
preparat. D’aleshores ençà han passat molts anys, 
durant els quals s’ha dedicat a restaurar el vaixell i 
a adequar-lo per a un viatge d’aquestes caracterís-
tiques. Ara, al Port de Mataró, segueixen els treballs 
perquè d’aquí a uns quants mesos, l’Augusta i en 
Jordi puguin salpar al mar. 

“La idea és fer la volta al món natural, és a dir, 
només per l’hemisferi sud”, per tant, sortint des 
de Catalunya “creuant l’Estret de Gibraltar, fent la 
baixada de l’atlàntic cap a Brasil per arribar a Sud-
àfrica, des d’on començarà el recorregut per l’Índic”, 
indret on pot trobar les primeres tempestes. “Després 
es tractarà d’arribar fi ns a Austràlia i Nova Zelanda 
per entrar al Pacífi c i travessar el Mar de Hoces, pels 
volts del desembre o el gener i encarar la recta fi nal 
de l’Atlàntic per tornar, fi nalment, a El Masnou”.

Seran, segons els càlculs de Clapers, uns sis o vuit 
mesos. Com se sobreviu en solitari? A quines pors 

s’enfronta? Aquestes són les primeres preguntes que 
un es fa quan sent la història de Clapers. Tanmateix, 
el seu relat és ben diferent: “La gent té una idea molt 
equivocada del que és navegar”. Clapers assegura que 
"tothom es focalitza en els drames, els problemes 
i la soledat", però el millor de tot és que "t'integres 
amb la natura i n'acabes formant part". 

Viatge amb finalitat social 

“Em moro de ganes de marxar, però tinc molt 
clar que ha de servir per a alguna cosa més", 
afirma Clapers

"Sempre he pensat que havia de servir per a 
alguna cosa, aquest viatge", afirma Clapers. Per 
això, durant el viatge portarà quatre caixes de vi 
a bord que subhastarà un cop torni a terra. "Els 
diners que en traguem aniran destinats a associ-
acions i grups que ajuden a arreglar el món, tant 
a persones, com a animals". 

APUNTS

Defineix-te: Somiatruites

Un mar: L'Atlàntic Nord

Un vaixell: La difunta Tho Pa Ga  

Un viatge: Les Açores

Un referent: Bernard Moitissier 

Un somni: Fer una travessia sol de mil milles per Alaska

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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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. 4402 CERDANYOLA 
ALTA. Planta baja en edi-
fi cio seminuevo, tiene 2 
hab. , baño completo con 
ducha, cocina de haya, 
patio de 8 con acceso a 
terraza de 15m2. a.a con 
bomba de calor. Comuni-
dad reducida.

126.000€ REF.5112 ZONA CIRERA. 
Piso exterior muy lu-
minoso de 100m2 re-
formado, 3 hab. (2 do-
bles), cocina offi ce de 
roble, baño completo, 
calefacción.

136.000€
C.E. en trámite

126.000€

REF. 3164 RDA. CERVAN-
TES. Piso totalmente 
reformado piso muy lu-
minoso, 3 hab. 2 dobles, 
cocina lacada blanca, 
baño completo con du-
cha, balcón ext. 

66.000€
C.E. en trámite C.E. en trámite

REF. 3172 ROCAFONDA. 
OCASIÓN. Piso económi-
co reformado, 4 hab. 2 
dobles, cocina de roble, 
galería, baño completo, 
a.a.  con bomba de calor, 
balcón exterior.

86.000€

C.E. en trámite

149.000€
C.E. en trámite

RE
F. 

22
31

patio de 8 con acceso a 
terraza de 15m2. a.a con 
bomba de calor. Comuni-
dad reducida.

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

FINANCIAMOS TU COMPRA...
100% + GASTOS!

REF. 4409 ZONA PERA-
MÀS. Piso alto con as-
censor muy luminoso, 
130m2, 4hab. 3 dobles, 
2 baños completos, 
cocina offi cce y galería 
anexa, 2 balcones exte-
riores, calefacción.

GRAN OPORTUNIDAD. PISO TOTALMENTE REFORMADO Y EXTE-
RIOR. Pk incluido, muy bien distribuido, 3 hab., 2 baños 1 
en suite, cocina de diseño moderno. Muy cerca del centro 
y de la playa.

C.E. en trámite
178.900€REF. 2428 - EIXAMPLE-JUZGADOS

REF. 6186 CAMÍ SERRA. Ex-
celente casa 230m2 con 
pk para 3 coches, jardín de 
30m2 y 2 terrazas, 4 hab.3 
dobles, 2 baños comple-
tos, cocina offi ce, cuarto 
lavadero, calefacción, per-
sianas eléctricas. OPORTU-
N I D A D ZONA 
Y PRE- CIO.

280.000€

sianas eléctricas. OPORTU-
N I D A D ZONA 
Y PRE- CIO.

T. 937 965 148

280.000€
C.E. en trámite

192.000€
C.E. en trámite

REF. 2429 ZONA PZA. CA-
TALUNYA. OCASIÓN. Piso 
totalmente reformado de 
grandes dimensiones, 4 
hab. 3 dobles,  2 baños 
completos,, cocina offi ce 
con galería anexa, tras-
tero, 2 balcones (ext./
int.),a.a. y calefacción.
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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

Immoble estrella

T1.50895 - Mataró. Parc Central. Pis amb els 
acabats alta qualitat en exclusiva. De les mi-
llors zones residencials. 100m², 3 habit. dobles 
(abans 4), 2 banys complets, cuina offi ce equip. 
saló menjador molt lluminós 30m², calefacció, 
terres parquet, tancaments d’alumini, ascen-
sor, pàrquing i traster opcional, impressionants 
vistes a mar!! Excel.lent zona comunitària amb 
piscina!!!                                                      291.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB  www.finquescastella .com VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Pis cantoner tot exterior de 80m², 
de 3 habitacions (1 suite), 2 banys 
complets, ampli saló menjador amb 
cuina integrada, aa/cc, els terres de 
parquet!                           175.000€

T1.50837 - MATARÓ. CENTRE

Àtic dúplex de 110 m², 3 habitacions, 
2 banys complets, gran cuina offi ce, 
galeria, 2 terrasses de 35 m² i traster 
¡¡Ocasió!!!!                             210.000€

T1.50102 - MATARÓ. CENTRE

Excel.lent casa de 285m², actualment 2 
vivendes independents, 1 de 3 habit. + 
estudi, 2 banys complets, cuina offi ce, 
saló menjador amb balcó, la segona de 
2 habitacions, 1 bany complet, cuina 
offi ce, saló menjado amb balcó, terras-
sa 15m², galeria, aa/cc, terres parquet, 
tancaments d’alumini, jardí. Es ideal 
per a dues famílies!!              324.500€                                                  

T2.50195 - MATARÓ. MOLINS

Magnifi ca oportunitat! Pis de 100m2, 
4hab, terrat 35m2, ascensor, molt 
ben comunicat, no se’l deixi perdre!!
                                            187.300€

T1.50070 - MATARÓ. VISTA ALEGRE

Ampli pis de 90m², 3 habitacions, 2 
banys complets, cuina offi ce, saló 
menjador de 35m², balcó, galeria, aa/
cc, tancaments d’alumini, ascensor.
MOLT LLUMINÓS!!!             165.300€

T1.50781 - MATARÓ. CENTRE

Dúplex de disseny 90m², actualment 2 
habitacions amb possibilitat de fer dues 
més, bany complet amb hidromassatge 
i lavabo, cuina americana, galeria, te-
rrassa de 20 m, calefacció, terres par-
quet, tancaments d’alumini, ascensor, 
garatge i traster ¡a cinc minuts de la 
platja !!!                                280.000€

T1.50267 - MATARÓ. CENTRE
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de 
superfi cie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany, la 
cuina offi ce equipada, amb armaris encastats, 
Calefacció, Terres de gres / ceramic.  Amb vistes 
al mar. Terrassa Porta blindada!!!           157.260€

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

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

Piso de 80m² con encanto y 
techos altos, de 3 habitacio-
nes, unbaño, cocina indepen-
diente, los cierres de madera, 
galeria y balcón grande.   Muy 
luminoso, estilo antiguo!!! 
Reformado!!!         650€/Mes

T1.10313 - MATARÓ-CENTRE

Piso de 70 m² dispone de 
3 habitaciones, baño y co-
cina reformados, cierres de 
aluminio, balcón , galeria y 
ascensor. Muy luminoso!!!
                               600€/Mes

T1.10315 - MATARÓ-CENTRE

Piso de 100m² con 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina 
offi ce, salón con salida al 
balcón, calefacción, ascen-
sor. Todo amueblado y con 
plaza de parking opcional!!
                                    700€/Mes

T1.01655 - MATARÓ-CENTRE

Piso de 85 m² con 3 habita-
ciones (2 dobles), 2 baños, 
salon con salida a balcon tipo 
terracita, ascensor y plaza de 
parking incluida en el precio!!
                                   750€/Mes

T1.07260 - MATARÓ-Z. JARDILAND

Cases i pisos de lloguer
T1.03284 Mataró. Havana. Loft de 40m² de un solo 
ambiente, en un mismo espacio se combina comedor 
y dormitorio, aa / cc, suelos de parquet, balcón, carpin-
tería de aluminio, ascensor, amueblado muy acogedor 
para entrar a vivir !!!                                        400€/Mes

T1.10306 Mataró. Centre. Loft de 40 m² dispone de 
cocina americana, aa/cc, cierres de aluminio, ascensor 
y parking opcional!!! Semi nuevo!!!!             450€/Mes

T1.50553 Arenys de Munt. Piso de 60m², 2 habitacio-
nes, 1 baño completo, salón comedor con cocina ame-
ricana, balcón, climatización frío y calor, cerramientos 
de aluminio, ascensor, parking opcional. Buena distri-
bución y muy soleado !!!                                    450€/Mes

T1.10312 Mataró. Centre. Piso semi reformado de 
55m² dispone de 2 habitaciones, 1 baño con plato de 
ducha, cocina offi ce, cierres de aluminio, galeria y bal-
cón!!! Muy bien conservado!!!                      475€/Mes

T1.09408 Sant Andreu de LLavaneres. Piso de 85 m² 
dispone de 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina offi -
ce, balcón y terraza de 15 m². Muy cerca de la playa y  la 
estacion!!!                                                       550€/Mes

T1.10074 Mataró. Pla d’en Boet . Piso totalmente 
reformado de 75 m² dispone de 3 habitaciones (2 do-
bles), 1 baño, cocina independiente, cierres de alumi-
nio  y pequeña galeria. Muy soleado!!!!        550€/Mes

T1.08102 Mataró. Centre. Segundo piso sin ascensor 
de 60m², 2 habitaciones, 1 baño completo, cocina, sa-
lón comedor con salida a balcón, aa / cc, carpintería de 
aluminio, fi nca de pocos vecinos !!!                  575€/Mes

T1.06199 Dosrius. Piso obra semi-nueva, tiene 75 m². de 
superfi cie, tiene  2 habitaciones, Baño y 2 terrazas - par-
king y trastero incluido!!!!                                       575/Mes

T1.10270 Mataró. Centre. Planta baja de 65m² de su-
perfi cie, consta de 3 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, 
parquet y cierres de aluminio. Vivienda de techos altos y 
patio de 20 m². Soleada!!!                                    675€/Mes

T1.01655 Mataró. Centre. Piso de 100 m² consta de 4 
habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, salón con salida 
al balcón, calefacción, ascensor. Piso todo amueblado 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. Amuebla-
do y bien conservado!!!                                          700€/Mes

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

T1.10320 Mataró. Via Europa. Piso semi reformado de 
85 m² , dispone de 3 habitaciones (2 dobles), 2 baños, 
cocina independiente, aa/cc, parquet, cierres de alumi-
nio,  galeria, ascensor y balcon de 15 m². Parking en la 
misma fi nca!!!!                                           775€/Mes

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

T1.10059 Mataró. Centre.  Piso céntrico, mucho en-
canto, 110 m2, 1 hab. señorial con vestidor, 1 baño 
completo con bañera, cocina offi ce reformada quipada, 
salón comedor amplio, 2 salas tipo trastero o taller, mo-
biliario reciente restaurado, galería con lavadora y se-
cadora, 2 balcones, terraza con barbacoa, alarma, todo 
amueblado y muy soleado !! !                         850€/Mes

T1.10322 Mataró. Centre. Piso obra nueva de 65 m², 
dispone de 2 habitaciones, 1 baño con ducha, cocina 
americana equipada, aa/cc y calor por bomba de aire, 
aislamiento térmico, placas solares y ascensor. Precio-
sa terraza de 60 m²!!!!                                    900€/Mes

T1.06772 Mataró. Parc Central. Piso de 100m², 4 
habit., 2 baños completos, cocina offi ce equipada con 
electrodomésticos, luminoso salón comedor, galería, 
calefacción, cierres de aluminio, ascensor, parking, 
todo amueblado para entrar a vivir!!!           975€/Mes

Bar en traspaso de 170m², 3 
baños, cocina total. equipada, 
aa/cc, 3 cámaras frigorífi cas, 
almacén, terraza exterior con 
5 mesas!! Local esquine-
ro. Calle muy transitada!!
              PRECIO A CONSULTAR

T3.02882 - MATARÓ - RD. M. J. VERDAGUER

EXCLU
SIVA

Apartamento seminuevo de 45 
m² de 1 habitación indepen-
diente, baño, cocina america-
na, aa/cc, suelos gres, cierres 
de aluminio, ascensor y balcón 
grande con toldo. Parking in-
cluido en el precio. Piso muy 
soleado!!!                475€/Mes

T1.10318 - MATARÓ-CERDANYOLA N.
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Judicials

MATARÓ -  Z. Pl. Cuba R 16743

Preciós dúplex seminou 100m2 + 16m2 
terrassa, 3 habs, pk i z. comunitària. 
189.000 €

MATARÓ - Cirera R 15714

1er pis de 4 habit., saló menjador al 
carrer, cuina independent, pati de 16m2. 
89.900 €

MATARÓ - 1ª linea de mar R 15901

Pis de 2 habs, lluminós saló, terrasse-
ta, z.comunitària enjardinada i parking.
79.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Pl. Cuba R 40880

Casa 260m2, 5 habs, 3 banys, pati i te-
rrassa. Estil bohemi amb molt d’encant. 
300.000 €

MATARÓ - Cerdanyola N. R 40883

Fantàstica vivenda tipus casa sense 
veïns, 3 habs, galeria tipus pati. 
110.000 €

MATARÓ - Molins R 16558

Planta baixa de 2 habs, lavabo i bany, 
terrassa a 80m2, pàrquing i traster.  

172.500 €

MATARÓ - Rocafonda R 16652

Pis ampli i reformat de 4 habs, saló amb 
balcó, cuina offi ce amb galeria.  

113.000 €

MATARÓ - Centre R 16346

Magnífi c pis de grans dimensions total-
ment exterior i cantoner de 4 habitacions. 
199.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Via Europa

Àtic amb terrassa 30m2, vistes al mar i 
muntanya, de 3 habs, pàrking i traster.

R 16560

277.000 €

MATARÓ - La Cornisa R 40704

Excel·lent casa amb vistes, 5 habs, saló, 
terrassa. Parcel·la 1000m2 amb piscina. 
299.000 €

MATARÓ - La Cornisa R 40838

Casa a 4 vents, amb piscina i jardí, vistes 
panoràmiques, de 5 habs i aparcament. 
295.000 €

MATARÓ - Eixample R 16202

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

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, 
fi nestres 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

Pis assolellat i lluminós, 2 habitacions, 
cuina independent amb galeria, ampli 
saló amb balcó. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola N R 23041

475€/mes

Excel·lent dúplex en ple centre de 
Mataró, totalment moblat i equipat amb 
terrassa de 20m2. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Pl. Tereses R 21681

Acollidor i assolellat pis 3 habitacions, 
cuina indep. reformada, balcó i ben 
conservat. Moblat. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Casc antic R 23049

550€/mes

525€/mes

Ascensor i totalment reformat, 3 habs, 
cuina indep. amb electrodomèstics, 
saló amb balcó. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Zona Jutjats R 22651

R 21705

MATARÓ - Eixample

600€/mes

590€/mes

650€/mes

Pis de grans dimensions, ascensor, 4 
habitacions, gran saló amb balcó, 2 
banys. Gran Oportunitat! (CEE Tràmit).

R 23054

MATARÓ - Centre històric
1er reformat, completament moblat i 
equipat, molt d’encant, 3 habs, cuina i 
menjador amb balcó. (CEE Tràmit).

Pis de 4 habs, 2 banys, galeria, balcó, 
a/a, calefacció, moblat amb armaris 
encastats. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Via Europa R 22999

R 22858

MATARÓ - Z. Marítima

700€/mes

Pis de 90m2, 2 hab, 2 banys, acabats 
de 1a qualitat, balcó, en molt bona 
zona, nou a estrenar. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Molins

775€/mes

Pis de 60m2, 60m2 terrassa, 2 habs, 
cuina independent, aire fred i calent, 
despeses incloses. (CEE Tràmit).

R 22765

900€/mes

OCASIÓ! 299.000€
Magnifi ca planta baixa envoltada d’espectacular jardí amb piscina privada i porxo 
de fusta, 3 habitacions, parking i traster.
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PERQUÈ TOTES LES 
MARES 
SÓN ÚNIQUES, 
ES MEREIXEN
UN REGAL EXCLUSIU.
#pertumama

1P SORLI EMOCIONS 1718.pdf   1   6/4/16   18:59


	pag 11 LA RIERA ARENYS DE MAR 1718



