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C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
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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...

OFERTA
per nomésper només

28€
Pot de 15KgPot de 15Kg28 Pot de 15Kg2828 Pot de 15Kg28

Oferta vàlida fi ns a fi nalitzar existències
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PinturaPintura
impermeabilitzantimpermeabilitzant
amb fi bres,amb fi bres,
especial terrassesespecial terrasses
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GLÒRIA A 
LES SIRENES!

El CNM La Sirena fa història guanyant a casa la Copa LEN
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

77.500€

¡ATENCIÓN, EXCELENTE INVERSIÓN!
Ref. 12452 JTO. CTRA. MATA: Segundo piso 
de altura asequible y totalmente reformado.
Sea propietario y pague menos que un alqui-
ler.  Distribución muy acertada sobre 70m2. 3 
dorm.(act 2).Salón comedor ampliado. Cocina 
actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

285.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12477 VISTA ALEGRE: Estupenda casa 
unifamiliar en sector residencial perfectamen-
te comunicado pero muy tranquilo. 230m2 Va-
rias plantas. Totalmente reformada. 4 dorm., 
Salón-comedor con chimenea. Cocina como 
nueva. Disfruta de jardín ,solarium y varias te-
rrazas a nivel .Garaje +sala diáfana.

VENUT!

Ref. 12317
Z. CAMÍ DEL MIG

T 112.260€

124.000€

REALMENTE IMPECABLE
Ref. 12195 SEMI CENTRE: Buena compra. 
Vivienda 90m2, alto y con ascensor. Reforma-
do recientemente . Bien orientado  y  soleado. 
Salón  20m2. Cocina offi ce impecable.3 dorm. 
(antes 4).Baño actualizado. Suelos gres.

189.000€

AMPLITUD Y SITUACIÓN
Ref. 12415 CENTRE / RONDAS: Magnífi ca 
vivienda 110m2 en fi nca buena presencia y 
ascensor. Sin edifi caciones cercanas. 4 dorm. 
Gran salón comedor. Balcón/terracita. Cocina 
buen estado. Patio. 2 baños completos. Exce-
lentes cualidades.

(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. 12452 JTO. CTRA. MATA: Segundo piso 
de altura asequible y totalmente reformado.
Sea propietario y pague menos que un alqui-
ler.  Distribución muy acertada sobre 70m2. 3 
dorm.(act 2).Salón comedor ampliado. Cocina 
actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

T

157.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12370 Z.ROCABLANCA: Buen piso. Ex-
celentes cualidades. Vivienda 100m2 reforma-
do total. Imagen sencillamente impecable. 4 
dormitorios (act.3). Salón comedor 28m2, ”llar 
foc.” Balcón. Cocina equipada 12m2. 2 baños. 
Suelos gres. Calefacción. 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

380.000€

CASA
Ref. 12380 PLAÇA CUBA: Disfrute de las co-
modidades de una casa en pleno centro. Total-
mente actual con mucho encanto. P.B. + 1 altura 
+ buhardilla 55m2. Amplitud estancias. 4 dorm. 
Salón + offi ce acristalado. Cocina  equipada. 2 
baños. Situación privilegiada.  

T

96.000€

EN PEQUEÑA COMUNIDAD
Ref. 12287 MOLINOS. JUNTO JARDINES 
LLUIS MILLET:  Buen piso tanto por su es-
tado como por sus características. Altura me-
dia y una superf. de 80m2. Reformado. Salón 
comedor cuadrado. Cocina equipada. 3 dorm. 
Baño. Excelente relación precio/situación.

T

178.900€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12373 CENTRE/Z. JUZGADOS: Buen 
piso de 86m2, en edifi cio pocos años. Des-
taca su estado de reforma y buena distribu-
ción.3 dormitorios. Sala de estaR. Balcón/
terracita. Cocina recién reformada. Baño + 
aseo con ducha. Parking incluido.

T

260.000€

TODO UN PRIVILEGIO
Ref. 12478 PARC CENTRAL.  Atención! La 
mejor ocasión del momento. 8º piso perfecta-
mente orientado frente Parc Central. Vistas úni-
cas. Exterior 100%. Bien orientado y mejor dis-
tribuido.4 dorm. Amplio sala de estar. Balcón/
terraza. Cocina prácticamente nueva. Suelos de 
parquet. Parking incluido. 

T

103.000€

PISO + PATIO 35M2
Ref. 12458 MOLINOS: ¡Atención a esta ofer-
ta! 1er piso 88m2, patio de 35m2 pequeña 
comunidad sólo 3 vecinos. Buena ubicación 
dentro de la zona. Tranquilo pero céntrico. 
Salón  20 m2. Balcón.Cocina amplias medi-
das. 3 dor. (2d). Buenas cualidades.  

T

285.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12477 VISTA ALEGRE: Estupenda casa 
unifamiliar en sector residencial perfectamen-
te comunicado pero muy tranquilo. 230m2 Va-
rias plantas. Totalmente reformada. 4 dorm., 
Salón-comedor con chimenea. Cocina como 
nueva. Disfruta de jardín ,solarium y varias te-
rrazas a nivel .Garaje +sala diáfana.

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€

124.000€

REALMENTE IMPECABLE
Ref. 12195 SEMI CENTRE: Buena compra. 
Vivienda 90m2, alto y con ascensor. Reforma-
do recientemente . Bien orientado  y  soleado. 
Salón  20m2. Cocina offi ce impecable.3 dorm. 
(antes 4).Baño actualizado. Suelos gres.

T

189.000€

AMPLITUD Y SITUACIÓN
Ref. 12415 CENTRE / RONDAS: Magnífi ca 
vivienda 110m2 en fi nca buena presencia y 
ascensor. Sin edifi caciones cercanas. 4 dorm. 
Gran salón comedor. Balcón/terracita. Cocina 
buen estado. Patio. 2 baños completos. Exce-
lentes cualidades.

T
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saludava la sortida de les jugadores, les principals 
protagonistes d'aquest gran èxit.

Les jugadores del Centre Natació Mataró van comen-
çar agraint el suport i la "claca" present, tot comptant 
fi ns a 15 tot cantant el "Bequetero". Això va trencar el 
gel i a poc a poc es van anar animant i van fer partí-
cips a tothom de les cançons que tenen dedicades a 
diferents jugadores i al cos tècnic. Moments de dis-
tensió per arrodonir una setmana de glòria que serà 
recordada molt de temps a la nostra ciutat.

Esports: Redacció

  La ciutat està amb les waterpolistes  del CNM La 
Sirena. Elles ho van agrair oferint els dos títols acon-
seguits, amb timidesa primer, però només instants 
després ja amb molta simpatia i bon humor. L'acte 
de celebració de dimarts al vespre va ser seguit per 
molts ciutadans que van veure com només acabar 
l'acte del saló de plens –que es va poder seguir en di-
recte gràcies a una pantalla gegant instal·lada davant 
del consistori– un pilar dels Capgrossos de Mataró 

Homenatge popular a les campiones

L’ENQUESTA

Amb quina freqüència 
compres llibres?

33,3% De forma esporàdica
25% Mai
25% Regularment. 
16,7% Per Sant Jordi. 

FESTA AL SORRALL

LA PREGUNTA

Quina nota poses a les 
platges de Mataró?

POQUES GRADES

El President de la Generalitat Carles Puigdemont va rebre l'Alcalde de 
Mataró David Bote, que li va demanar més Mossos i inversions.

APLAUDIT:  L'ambient viscut du-
rant la Final Four de la LEN, so-
bretot a la fi nal amb l'eufòria del 
públic, serà recordat sempre.

CASTIGAT: Si l'eufòria del públic 
és la cara, la creu o la pena va ser 
que tan poca gent ho pogués gau-
dir. Faltava més capacitat de llocs.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Cedida 

Davant de tot

Davant de tot 1720.indd   1 20/4/16   16:42



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

EN COMERCIALITZACIÓ
A l’OfiCiNA De VeNDes De lA mAteixA OBRA

A QUÈ ESPERES?

Sin título-3   1 14/4/16   17:03
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SANT JORDI SANT
La coincidència amb Setmana Santa marca la 
celebració de la diada del llibre i la rosa
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 Foto antiga Les portades

  Ja fa gairebé 35 anys que es-
tem publicant fotos antigues de 
Mataró. Des del primer número, 
més de 1.700 instantànies han aju-
dat a anar fent memòria col·lectiva, 
familiar i personal de com era la 
ciutat. Hi han aparegut carrers, 
entitats i moments històrics del ca-
lendari mataroní com Les Santes, 
Sant Jordi o la Setmana Santa.

Has trobat un antic àlbum amb fo-
tografi es de Mataró? La teva famí-
lia ha estat estretament vinculada 

Comparteix la teva foto antiga

a la ciutat i en guarda records en 
instantànies? Nosaltres t'ajudem 
a treure'ls la pols i a recordar-ne 
la història que s'hi amaga. 

Per repassar la història de la ciu-
tat, ens calen fotos antigues que 
ho il·lustrin i que ajudin a fer me-
mòria. Per això, si tens fotos anti-
gues i les vols compartir, porta-les 
a les ofi cines del Tot o envia-les 
via mail a fotografi a@totmataro.
cat. Si a tu t'agrada, a tot Mataró 
li interessarà. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Arxiu

Foto antiga 1720.indd   1 20/4/16   17:01



Valoració  
gratuïta  

i sense  
compromís

MATARÓ · Barcelona, 3 · Tel. 93 796 40 11

Vine i  
et taxem  
al moment  
les teves 
joies

PAGUEM EL MILLOR
PREU PEL SEU OR» «



Nova base per a embarcacions de gran eslora 
Les instal·lacions de Mataró Marina Barcelona del Port es combinen amb un espai de 
formació per a alumnes d'FP sobre manteniment i reparació d'embarcacions

Port: Redacció -ACN

   El Port de Mataró compta des 
d'aquest mes amb una nova base 
nàutica amb espai per a 28 embar-
cacions de gran eslora, gestionada 
per Varador 2000. La base, batejada 
com a Mataró Marina Barcelona 
(MMB), està actualment al 50 per 
cent de l'ocupació, amb embar-
cacions que van des dels 20 als 50 
metres d'eslora.

El projecte es va iniciar fa tres 
anys i ha suposat una inversió de 
3 milions d'euros per tal d'ade-
quar les instal·lacions, que abans 
eren l'antiga dàrsena pesquera. 
L'activitat de la base nàutica es 
combina amb la formació per als 
alumnes de l'Institut Miquel Biada 
que, des de fa tres anys, cursen 
el grau d'FP sobre manteniment 
i reparació d'embarcacions. Els 
alumnes realitzen 9 hores setma-
nals de formació pràctica i tècnica 
i han de completar un total de 33 
setmanes en formació.

Per a grans embarcacions
Ubicada al moll de ponent del port, 
la zona compta amb amarres per 
a les embarcacions, aparcament 
gratuït per als clients, una zona 

esportiva i una lúdica. La base, 
amb dos molls per a superiors, 
pretén acollir aquelles embarca-
cions que naveguen durant dos o 
quatre mesos i que després neces-
siten un lloc on estar amarrades. A 
les instal·lacions troben "totes les 
activitats tècniques, logístiques, de 
suport i de reparació", segons el 
director general de Varador 2000, 
Xiqui Mas.

A banda dels molls i els serveis 
per als clients, durant el 2016 tam-
bé s'acabaran d'enllestir els nous 
equipaments de l'edifi ci de l'anti-
ga llotja pesquera, on s'ubicaran 
les ofi cines de la base nàutica i 
espais per al personal de la base 
i zona especial d'esbarjo per a les 
tripulacions.

En aquesta línia, està previst que 
en els pròxims mesos es posi en 
marxa un curs pioner a Catalunya 

de Cuina per a Superiots que s'im-
partirà en col·laboració amb el 
Campus de l'Alimentació de la 
Universitat de Barcelona (UB).

Impuls al sector
La inauguració ofi cial va ser di-
jous de la setmana passada en un 
acte que ha comptat amb la por-
taveu del Govern i consellera de 
Presidència, Neus Munté. Munté 
va destacar que la nova base nàu-
tica suposa un impuls al sector a 
Catalunya i que ha d'afavorir la 
creació de nous llocs de treball i 
l'impuls de l'activitat econòmi-
ca al país.

L'alcalde de Mataró, David Bote, 
va celebrar que la ciutat compti 
amb aquestes noves instal·lacions, 
ja que, ha assegurat, que "impul-
sar el port és impulsar la ciutat". I 
va afegir que l'objectiu del govern 
municipal és elaborar un pla es-
tratègic durant aquest 2016 per tal 
que "la ciutat tregui més profi t del 
port". Per últim, el director general 
de Varador 2000, va assegurar que 
el projecte és "transversal" i que 
l'objectiu és potenciar el sector no 
tan sols nàutic sinó també amb la 
idea de potenciar encara més les 
costes catalanes.

28

La capacitat de la nova 
base nàutica és de 
28 embarcacions de 
les quals 14 ja estan 
ocupades

CiutatCiutat núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016
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Arxiu 

Dissabte de roses i llibres
La coincidència en cap de setmana pot permetre més gent al carrer que l'habitual en 
un Sant Jordi amb actes des de dijous fins diumenge

Festes: Redacció 

   Arriba Sant Jordi, punt d'infl exió 
en el calendari i aquest any que 
cau en dissabte es converteix, de 
facto, en l'únic dia laborable capaç 
de generar un pont. Perquè Mataró 

viu la diada del llibre i la rosa des 
d'ahir dijous quan ja hi havia les 
parades de llibres a la Plaça de 
Santa Anna i el Drac s'havia de 
passejar pel centre rememorant els 
episodis més eloqüents dels seus 
primers 25 anys d'història. I el pont 

que no és pont segueix avui diven-
dres, dia en què en moltes empre-
ses o centres educatius avançaran 
l'intercanvi de roses o el programa 
d'actes ofi cial preveu una cita a la 
Plaça Gran en què, abans del bro-
git de l'endemà, Mataró tancarà 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1720.indd   2 20/4/16   9:48



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

 
25 anys rodons, al rovell de la joventut, són els que celebra aquest 
Sant Jordi el Drac de Mataró. Després de l'acte especial d'ahir 
dijous, la figura no faltarà a la cita amb el "correfoc familiar" de 
cada diada del 23 d'abril, la Fogonada. Arrencarà a les deu de 
la nit des del Portal de Barcelona i evolucionarà unint en recor-
regut les places Gran, de Santa Maria i de l'Ajuntament, amb els 
respectius voltafocs, moments de gran bellesa amb les places 
plenes de guspires. Ja fa anys que l'acte es complementa amb 
l'esperada representació de la llegenda de Sant Jordi, degudament 
versionada perquè el Drac sigui bo i el Boc, el gran malvat. Un 
cop alliberada la princesa, a la Plaça de l'Ajuntament, el darrer 
voltafoc tanca l'acte, ja amb la música en directe de La Coixinera, 
que just després farà el ball, abans que els discjòqueis aprofitin, 
també des del punt de vista festiu, que si Sant Jordi és dissabte, 
el cos aguanta unes hores més.

Fogonada rodona

Anna Aluart 

l'Any Ovidi Montllor amb un acte 
precís: La cançó de les balances.

Sant Jordi s'escau, però, en dis-
sabte i això pot voler dir, segons 
els veterans de les parades de ro-

ses, que sobretot durant el matí hi 
hagi molta més gent al carrer. El 
sector de les roses és optimista i 
es podran comprar roses en molts 
carrers, places i cruïlles de Mataró. 

Menys apretat
La novetat més substancial de la 
diada vindrà a la tarda i el vespre 
que, caient en cap de setmana, 
permet espaiar més els actes que 
algun any amenacen d'encaval-
car-se i tot. Si se centra l'atenció 
en la part baixa de La Riera, la dia-
da castellera començarà una hora 
abans de l'habitual, a les sis de la 
tarda. Entre això i que la Fogonada 
es retarda fi ns a les deu de la nit, 
els Gegants de tota la ciutat que 
tanta atenció reben tindran més 
temps per a la seva cercavila.

I com que després de dissab-
te ve el diumenge, el 40è Llibre 
Gegant de Contes tancarà aquest 
pont festiu de Sant Jordi.

La diada castellera 
s'avança i la Fogonada es 
retarda respecte a altres 
anys

núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016
www.totmataro.cat/ciutat
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Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

Els protagonistes de Sant Jordi a Mataró

L'Any Ovidi Montllor es tanca 
a Mataró avui divendres amb 
una cita a les 20h a la Plaça 
Gran en què Primavera per la 
Pau, Marc Ràmia, l'Agrupació 
Musical del Satorras entre al-
tres interpretaran cançons d'ell 
a 'La cançó de les balances'.

Divendres 22, a les 20h a la 
Plaça Gran.

L'Ovidi

El dia de Sant Jordi és pràc-
ticament l'única ocasió en 
tot l'any en què es poden fer 
visites guiades a l'edifici de 
l'Ajuntament. Els mateixos re-
gidors fan de guies per a tots 
aquells que vulguin, ensenyant 
les estances i espais de l'edifici.

Dissabte 23, durant tot el matí 
a l'Ajuntament.

L'Ajuntament

Els Capgrossos avancen una 
hora la seva cita habitual i a 
partir de les 18h actuaran en 
solitari davant de l'Ajuntament. 
Els castells de 8 i de 7 i mig 
haurien de ser protagonistes 
d'una diada que acaba sempre 
amb pilars al balcó.

Divendres 23, a les 18h a 
davant de l'Ajuntament.

Els castells

Ciutat
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L'àmplia nòmina de gegants de 
la ciutat, des d'en Robafaves 
fins als de les escoles, barris i 
carrers, tenen el 23 d'abril la 
seva trobada més antiga. Un 
desplegament de figures que 
arriba a col·lapsar la Riera, amb 
dormida general inclosa.

Divendres 23, a les 18:15h des 
del Pati del Cafè Nou.

Els gegants

Està d'aniversari i a més és el 
gran protagonista de la nit del 
23 de juliol, mercès al seu pa-
per de bo en la versió local de 
la llegenda que es representa 
a la Fogonada. Els voltafocs a 
les places són el seu hàbitat 
més preciós.

Divendres 23, a les 22h des 
del portal de Barcelona.

El Drac

Com serà el Llibre Gegant 
de Contes d'aquest any? La 
tradició que alguns dibuixants 
i il·lustradors de la ciutat con-
verteixin en dibuix les històries 
dels nens i nenes està d'ani-
versari i recupera la Plaça de 
Santa Anna com a entorn.

Diumenge 24, a les 12h a la 
Plaça de Santa Anna.

El Llibre Gegant

núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 201
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Pressupost aprovat de manera folgada
El Ple Municipal valida definitivament els primers comptes en quatre anys sumant les 
abstencions d'ERC, Volem i ICV-EUiA al suport del PP al govern

Política: Marta Gómez

  El Ple Municipal aprova els pres-
supostos i el PAM en el Ple extra-
ordinari de dimecres passat, la 
primera vegada que es fa de forma 
defi nitiva des del 2012. Tots els 
grups municipals han seguit al peu 
de lletra el que ja havien manifestat 
en els darrers dies als mitjans de 
comunicació, cosa que ha permès 

aprovar els pressupostos i el PAM 
amb els vots del govern i el PP, les 
abstencions d’ERC-MES, Volem i 
ICV-EUiA i els vots en contra de 
Ciutadans, la CUP, PxC i la regidora 
No Adscrita. 

El pressupost per a aquest 2016 
és de 125 milions d’euros, un 10 per 
cent més que l’any 2015. La gran 
reivindicació de tots els grups ha 
estat la partida destinada a acció 
social -11,2 milions d’euros- que, 
tot i haver augmentat en un 15 per 

cent, la troben baixa respecte a 
altres partides. 

Fins a una hora i mitja es va tri-
gar a fer la votació defi nitiva. Els 
diferents grups municipals, inclòs 
el govern, van voler aprofi tar els 
10 minuts d’intervenció concedits 
per exposar la seva posició. Alguns, 
fi ns i tot van voler utilitzar el torn 
de rèplica.

249 al·legacions 
El regidor de Serveis Centrals, 
Juan Carlos Jerez, va obrir les ex-
plicacions dels grups municipals 
en nom del govern. Ho va fer per 
agrair les 249 al·legacions que el 
govern va obtenir per modifi car els 
seus pressupostos, 214 de les quals 
provenien dels grups municipals 
i la resta de la mateixa ciutadania. 
“S’han contestat favorablement 
una bona part de les al·legacions, 
hem mantingut reunions i hem fa-
cilitat tota la informació que se’ns 
ha demanat”, assegurava Jerez. 
Ell mateix va parlar de la partida 
d’acció social amb què el govern 
“posa prioritat en les persones” i, 
diuen, així ho han volgut refl ec-
tir en els pressupostos. Tot i que 
admeten que “aquestes partides 
socials encara no són sufi cients”, 

Jerez assegurava que a “Mataró 
encara estem assumint gran part 
de la tasca del rescat social que to-
caria a altres administracions com 
la Generalitat o el mateix estat”. 

Amb els pressupostos aprovats 
l’alcalde de Mataró, David Bote, 
va voler dedicar unes paraules als 
regidors agraint-los, sobretot, la 
voluntat de treballar i la confi ança 
amb el govern. “Sé que la vostra 

confi ança no és un xec en blanc 
i accepto, i acceptaré, les críti-
ques”, assegurava Bote, que afe-
gia que “sovint no tot és possible 
ni tot està per fer”. “El pressupost 
s’implica, està basat en el diàleg 
i el pacte, es manté en la recerca 
de més recursos i es basa en la 
decència política”, deia l’alcalde, 
que recordava que el lideratge de 
la ciutat “és del govern, però la 
ciutat és compartida”.

Daniel Ferrer 

11

Els 13 vots a favor de 
PSC, CiU i el PP, més les 
abstencions, van facilitar 
el tràmit

11

Els 11,2 milions dedicats 
a la partida d'acció soci-
al centren bona part del 
debat
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Un debat intens buscant l'accent social
Tant el vot de confiança d'ERC, Volem i iniciativa com els vots contraris centren les 
intervencions en la partida dedicada a polítiques socials 

Política: Marta Gómez

  “Arribar fi ns aquí ha estat dur”, 
deia Bote. I fi ns i tot va ser dur el 
mateix debat del Ple. I és que les 
explicacions van dividir clarament 
en els que s’abstindrien, en el “vot 
de confi ança” al govern, els que vo-
tarien en contra i el Partit Popular, 
que ja havia anunciat que donaria 
suport a la votació. José Manuel 
López, líder dels populars va re-
marcar que el seu vot encamina-
va cap a una “decisió coherent” 
en què “cal demanar el possible i 
millorar la situació” i no tenir un 
discurs negatiu. “No tenir pressu-
post des del 2012 per a nosaltres 
era una anomalia democràtica”, 
deia el popular que va tancar la 
seva intervenció fi losofant: “La 
política és l’art de fer possible allò 
que no ho és”. 

El vot de confiança
ERC-MES, Volem i ICV-EUiA van 
centrar el seu discurs, com dèiem, 
en la confi ança en el govern per 
“seguir treballant per a la ciutat”. 
Francesc Teixidó, líder d’ERC-MES 
valorava que el govern “posés or-
dre” a aquests anys i reconeixia 
la “gran difi cultat d’arribar a un 

acord de pressupostos”. Els re-
publicans van criticar la “manca 
de debat polític entre els dos so-
cis de govern” i reclamaven que  
“la cohesió interna” reverteixi a 
la ciutat. “Volem enfocar el futur 
de forma constructiva i esperem 
que el govern, i també nosaltres, 
siguem capaços d’aprofi tar aques-
ta oportunitat". 

Volem Mataró, per la seva ban-
da, seguien reclamant l’acció di-
recta a la ciutat amb un pla de xoc 
que afavoreixi les famílies més 
vulnerables. Montse Morón, líder 
de la formació, va assegurar que 
dins del partit han tingut “molt 
debat intern” per la seva oposició 
als pressupostos, però que eme-
tien “el vot de confi ança” perquè 
se’ls ha tingut en compte “algunes 
al·legacions”. Des d’ICV-EUiA van 
trobar a faltar en els pressupostos 
una partida més àmplia destinada 
a la formació. “No sortirem de la 
crisi només amb partides de rescat 
econòmic sinó que hem de resca-
tar les persones i hem d’apostar 
fortament per la formació”, deia 
Esteve Martínez. 

En contra
Ciutadans va elogiar la capacitat 

per incrementar la partida d’acció 
social i va lamentar que no s’ha-
gués fet també amb la de promo-
ció econòmica: “Trobem que el 
govern ha prioritzat la urgència 
social oblidant coses importants 
com és la promoció econòmica 
de la ciutat”. Per part de la CUP 
també es van posicionar en contra 
perquè, assegura el seu líder Juli 
Cuéllar, “són uns pressupostos 
que no donen resposta a la ciu-
tat. Necessitem poder fer política, 
necessitem un compromís, recla-
mem voluntat política per trencar 
el deute i no volem governs lligats 
de mans i peus, sinó que vetllin per 
les persones i les seves prioritats”. 

Mònica Lora, de Plataforma per 
Catalunya, posicionava el seu vot 
en contra per no anar “pel mateix 
camí que el govern". Lora propo-
sava plans d’ocupació amb prio-
ritats per a les persones amb na-
cionalitat espanyola i dignifi cació 
dels professionals dels agents de 
policia de la ciutat. La regidora No 
Adscrita, Anna Maria Caballero, va 
atacar la manca de col·laboració 
de la ciutadania en l’elaboració 
dels pressupostos i va reclamar 
“la intervenció dels mataronins als 
assumptes econòmics de la ciutat”. 

Daniel Ferrer 
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Marta Gómez 

El primer gran 'tanto' del mandat 

Opinió: Joan Salicrú

  El govern municipal de Mataró 
es va apuntar la setmana passa-
da un 'tanto' important. Després 
de tres anys en què el ple muni-
cipal no va ser capaç d’aprovar 
uns nous pressupostos munici-
pals, l’alcalde David Bote acaba 
d’aconseguir un important cop 
d’efecte: en el seu primer any de 
mandat tindrà nous pressupostos, 
aprovats amb el suport del Partit 
Popular i amb les abstencions d’Es-
querra Republicana -la més im-
portant- però també d’ICV-EUiA 
i VoleMataró.

Inicialment, el govern municipal 
estava pràcticament convençut 
que Esquerra no només s’abstin-
dria sinó que donaria el seu sí als 
nous pressupostos -la majoria de 
les seves al·legacions es van incor-
porar al document fi nal-, de ma-
nera que el bipartit local quedaria 
col·locat entre els independentis-
tes i el Partit Popular, reforçant la 
imatge de centralitat que pretén 
dibuixar des del primer dia del 
mandat (més encara: obtenint el 
suport del PP i d’ERC, el govern 
contradiria la tesi de la pròpia ERC 

segons la qual el govern bipartit 
mataroní no era més que un ma-
trimoni de conveniència entre els 
dos insignes representants de la 
“vella política” a nivell local).

Finalment, Esquerra Republicana 
-tot i que el seu portaveu Francesc 
Teixidó hauria votat a favor- va fer 
gala de la seva ànima més refractà-
ria a governar i fi nalment l’assem-
blea local va optar per l’abstenció, 
tot i que a la pràctica és un nihil 
obstat a l’actual pressupost per-
què en una votació com aquesta 
simplement calen més vots a fa-
vor que en contra del conjunt del 
ple (no passa així en qüestions 
urbanístiques, per exemple). De 
totes maneres, també és cert que 
l’únic vot favorable dels populars 
als nous comptes pot grinyolar 
fortament en una part dels vo-
tants socialistes més tradicionals.

Pel PP que, tot i estar als antípo-
des ideològics dels socialistes, té 
una bona sintonia personal amb 
els màxims responsables de go-
vern, el vot a favor s’explica per 
la necessitat de demostrar el seu 
ADN de partit de seny, de govern, 
a la ciutat així com la voluntat de 
visualitzar-se i recuperar d’aquí 
a tres anys els tres regidors que 
van anar a parar a Ciutadans ara 

fa gairebé un any. Ciutadans, per 
cert, una formació que ha prota-
gonitzat en el procés dels pressu-
postos una erràtica negociació en 
abstenir-se inicialment en l’apro-
vació de les ordenances i fi nalment 
votar en contra dels comptes de-
fi nitius pocs mesos després. La 
nova política demostra, almenys 
en aquest cas, la seva incapacitat 
argumentativa.

Amb l’aprovació dels nous pressu-
postos sota el braç, l’alcalde David 
Bote aconsegueix mitigar el que 
fi ns ara ha estat el seu principal 
fracàs o incompliment, quan a 
principis d’any va haver d’admetre 
que seria incapaç, no ja d’aconse-
guir que el Corte Inglés anunciés 
la seva vinguda defi nitiva a la ca-
pital del Maresme en aquell mo-
ment, sinó també de complir amb 
els compromisos concrets amb la 
direcció dels populars magatzems 
espanyols -que el camí legal per 
possibilitar l’arribada de la loco-
motora comercial estigués des-
brossat-. Amb els nous comptes 
aprovats, Bote aconsegueix tam-
bé que quedi clara la capacitat i 
solvència de l’equip inexpert amb 
què es va presentar a les eleccions, 
almenys pel que fa al seu regidor 
d’Hisenda, el resolutiu Juan Carlos 
Jerez.                            www.lariera48.cat

www.lariera48.cat
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres

22 d'abril

23h // 
Sala Clap (c. Serra i Mo-
ret, 6. Mataró) // 
Taquilla: 13 euros

JOAN COLOMO,
CÀNDID I CONTUNDENT

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Oriol Barri
Dissabte 23 abril / 20h / Arc Cafè 
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Concert del genial cantautor nomi-
nat als premis Enderrock, amb el 
seu primer disc 'Nosaltres'.

Missa de Sant Jordi 2016
Dissabte 23 abril / 20h / Església 
de Sant Josep (Mataró)
Celebració de l’eucaristia en honor 
a Sant Jordi, Patró de Catalunya. 
Benedicció i entrega de roses i re-
cordatoris. Cant dels goigs de Sant 
Jordi i acompanyament musical 
per part del Cor Ciutat de Mataró 
(director, Jordi Lluch).

Enric Verdaguer + Sander 
Classen
Diumenge 24 abril / 20h / El 
Públic (c. d'en Xammar, 6. Mataró) 
/ Taquilla: 8€. Anticipada: 6€.
Música catalana de nova fornada.

Curtcircuit: Delafé + Carla
Divendres 29 abril / 23h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Taquilla: 15€. Anticipada: 12€. 

TEATRE I DANSA //

Teatre: 'Morir (un moment 
abans de morir)'
Dissabte 23 abril / 21h / Centre 
Parroquial d’Argentona (c. Bernat 
Riudemeia, 4. Mataró)
Representació de la coneguda obra 
de Sergi Belbel.

Dansa: '+ 45'
Diumenge 24 abril / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació.
Sis experimentats ballarins de més 
de 45 anys salten a l'escenari amb 
un cor de fi gurants també de +45. 

Dansa: 'A prop i d'arreu'
Diumenge 24 abril / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€.
Espectacle a càrrec de l'Esbart del 
Centre Moral d'Arenys de Munt.

Assaig obert: 'Pluja'
Dimecres 27 abril / 20h / Can 
Gassol (Pl. Pepa Maca, 15. Mataró) 
/ Entrades exhaurides.
Un espectacle de música, titelles i 
gest, de Guillem Albà i Clara Peya.

Guia cultural

CÀNDID I CONTUNDENT

Joan Colomo és un cul inquiet 
creador i, a la vegada, un 'en-

fant terrible' de la música eclèctica 
de casa nostra. En el seu darrer 
disc fa unes revolucionàries vol-
tes de rosca a la cançó castellana 
i la cançó catalana; amb una lírica 
inèdita en ell fi ns a la data. Fa de 
mestre de la cançó de protesta, 
amb el nihilisme polític com a cap-
çalera i l'amor per les relacions 
humanes com a alternativa a la 
mundana brutícia dels 
nostres dies.
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'La historia del silencio'
Dimecres 27 abril / 19h / Centre 
Cívic Pla d'en Boet (c. Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró)
Teatre social sobre l'abús sexual i 
les conseqüències en supervivents. 

29 és Dansa
Divendres 29 abril / Mataró
Dia Internacional de la Dansa. 
13h a El Públic, Taula rodona vermut 
'La importància de la formació en 
moviment i dansa als centres esco-
lars'. 16:45h Aula de Teatre, Dansa 
per a nadons. 18h Pati residència 
Sant Josep, Jam de nens i nenes. 
19h Plaça Santa Anna, Classe ober-
ta swing. 20:15h Pati del Cafè Nou, 
Lectura manifest i visionat 'Què és 
per a tu la dansa contemporània?'. 
A continuació, Jam de música i dan-
sa + Dansa a la fresca. Organitza: 
col·lectiu Dans In-vitro.

INFANTIL //

Conta-contes d'en Santi
Divendres 22 abril / 9:30 a 14h / 
Pati del Cafè Nou (Mataró)
Diverses sessions: presentació del 
nou conte d’en Santi "3,2,1 i a ba-
llar!" i altres contes sobre la diver-
sitat. Activitat per a infants de 2 a 7 
anys. Organitza: Fundació Maresme. 

Especial Sant Jordi infantil
Divendres 22 abril / Plaça Santa 
Anna (Mataró)
17:30h: Vine i emporta’t la màscara 
de Puig i Cadalfalch i un punt de 
llibre de la casa Coll i Regàs.
18:30h: 'Una carretada de contes', 
a càrrec de La Guilla Teatre. 
Dissabte 23 abril / Plaça Santa 
Anna (Mataró)
Activitat Familiar: Mural Gegant / 
Artistes Per Un Dia.

L'Hora del Conte Especial: 
Centenari Roald Dahl
Divendres 22 abril / 18:15h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
'La girafa, el pelicà i jo', especta-
cle d'Oriol Garriga i Raül Benéitez.

Vine a conèixe'ns!
Dissabte 23 abril / De 10 a 13h i de 
17 a 20h / Antiga rectoria de Sant 
Josep (c. Sant Josep, 5. Mataró)
Activitats i taller de teatre infantil, 
obert a tothom, de l'Associació de 
la Passió Infantil de Mataró. 

'On és el meu dibuix?'
Diumenge 24 abril / 12h / Museu-
Arxiu Can Caralt (Ctra. Sant Vicenç, 
14. Sant Andreu de Llavaneres)
Activitat familiar al museu amb 
visita, explicació de conte i taller, 
adreçat a infants a partir de 4 anys. 

A LA VORA DEL JAZZ /

Charmin Michelle Quintet'
Dijous 28 abril / 21h / Casal Nova 
Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) /
Anticipada: 15€. Taquilla: 18€. 
Concert+sopar: 22€.  
La carismàtica cantant de Mineàpolis, 
tot i tenir un estil propi, recorda les 
llegendàries dames del jazz.

MÚSICA /

'La cançó de les balances'
Divendres 22 abril / 19h / Plaça 

Gran (Mataró)

Acte cloenda de l'Any Ovidi Montllor 

a Mataró. Agrupació musical Institut 

A. Satorras, Jordi Mas, Marc Ràmia, 

Coral Primavera per la Pau i altres. 

núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016Guia cultural patrocinada per 
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XERRADA /

'Acupuntura i fertilitat'
Dijous 28 abril / 18h / Clínica Issa 
(c. Nou, 46. Mataró) / Gratuït, con-
fi rmar assistència: 93.790.22.14 o 
gemma@clinicaissa.com.   
Xerrada de Jordi Vicent (Acupuntor), 
sobre els benefi cis de l'acupuntura 
en problemes ginecològics.

INFANTIL /

'Els embolics del Puck'
Dimarts 26 abril / 18h / Biblioteca 

Pompeu Fabra (Plaça Occitània, 

s/n. Mataró).

L'Hora del conte especial, amb l'adap-

tació infantil de l’obra 'Somni d’una 

nit d’estiu', de William Shakespeare.

Dijous 28 d'abril / 17:30h: 
Dijous a la Biblio: "Petita història de 
Puig i Cadafalch" de Santiago Alcolea 
i il·lustracions de Pilarín Bayés.

Buc de contes
Dijous 28 abril / 17:30h / Buc de 
Llibres (c. Muralla del Tigre, 31. 
Mataró).
Narració del conte "La gran fà-
brica de les paraules", d'Agnès de 
Lestrade i Valeria Docampo.

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Diumenge 24 abril / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Diumenge 24 abril / 12h / Ca l’Are-
nas. Centre d'Art (c. d’Argentona, 
64, Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

XERRADES I LLIBRES /

Lectures en veu alta
Divendres 22 abril / De 9:15 a 
16h / Plaça Santa Anna (Mataró)
Alumnat de primària i secundària 
dels centres educatius de la ciu-
tat, oferiran un tastet de lectures.

Recital de poesies - Sant Jordi
Dissabte 23 abril / 19h / Centre 
Cívic Lluís Jover (c. Lluís Jover, 
22. Vilassar de Mar)
Lectura de poemes a càrrec de 
Núria Bosch, Rosa Campeny, Blanca 
Junoy, Joan Ibàñez, Pepita Gómez 
i Joan Ramon, amb l'actuació de 
la soprano Rosa Mateu.

Nit de Poesia
Dissabte 23 abril / 20:30h / Teatre 
Parroquial de Maria Auxiliadora 
(c. Gatassa, 1. Mataró)
Amb l’actuació del Taller de 
Poesia de l’Associació Cultural de 
Cerdanyola i acompanyament de 
guitarra. Organitza: Associació 
Cultural de Cerdanyola.

'Contes al Bosc'
Diumenge 24 abril / 11:30h / 
CAAD Maresme (Can Carmany 
s/n. Argentona)
Sensibilització envers els animals 
mitjançant els contes. Associació 
de Voluntaris del Centre d’Atenció 
d’Animals Domèstics del Maresme.

Remeis casolans amb herbes: 
fem una bossa d'olor
Diumenge 24 abril / 12h / Can 
Boet. Centre de patrimoni arque-
ològic i natural (C. de Francesc 
Layret, 75 Mataró).
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

L'hora del conte I-Biblioteques 
Dimecres 27 abril / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró) 
Amb el conte 'Llana a dojo!'.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Dimecres 27 abril / 17:30h:
Art Time: "Picasso’s Rose Period".

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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La terra i els humans: pers-
pectiva de mig segle
Dilluns 25 abril / 20h / Sala d’Ac-
tes Fundació Iluro (c. Santa Teresa, 
61. Mataró)
Xerrada a càrrec de Josep Roca i 
i Trescents, escriptor i professor 
universitari. Organitza: Estudis 
Socials Cristianisme s. XXI.

'Amb veu pròpia'
Dimarts 26 abril / 19h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
La cantant Nina presenta el seu 
llibre.

Mercat de treball: Coneix el 
sector comerç
Dimecres 27 abril / 9:30h / 
SEMPRE - Servei Municipal de 
Promoció Econòmica (c. Gran, 
61. Argentona)
Taller subvencionat per ampliar co-
neixements sobre el sector comerç.

Presentació de L'Atzavara 
núm. 26: 'El sòl, font de vida'
Dimecres 27 abril / 19:30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Presentació i conferència "Un 
tomb pels sòls del món", a càr-
rec de Núria Roca (departament 
de Biologia Evolutiva, Ecologia i 
Ciències Ambientals de la UB).

'Projecte CAPgira'
Dijous 28 abril / 19h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15, Parc 
Central, Mataró) / Inscripció prè-
via: 93.758.24.40.
Presentació d'un projecte que parla 
més d'economia circular que de re-
collida selectiva, i posa els produc-
tes per davant dels residus.

Llibre: 'Em dic Carles'
Dijous 28 abril / 20h / Saló de 
Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Presentació del llibre a càrrec 
del seu autor, el periodista Josep 
Riera Font.

FESTES I FIRES //

Fira del Llibre de Sant Jordi 
Del 21 al 23 d'abril / Dj de 17 a 
21h, dv i ds de 9 a 21h / Plaça de 
Santa Anna (Mataró)
Parades de llibres per a totes les 
edats i gustos. També hi haurà 
un espai de les Biblioteques de 
Mataró.

8a Edició de Motor Total
Del 21 al 24 abril / De 10:30 a 
20:30h / Espai Firal del Nou Parc 
Central (Mataró)
FiraMercat del Vehicle d’Ocasió, 
Km. 0 i nou de Mataró i Maresme.

Sant Jordi Mataró 2016
Dissabte 23 abril / Mataró
18h davant l'Ajuntament, actuació 
de la Colla Castellera Capgrossos 
de Mataró. 18:15h Pati del Cafè 
Nou, Trobada de gegants, gegan-
tes i nans de Mataró. 22h des del 
Portal de Barcelona, Fogonada 
(versió adaptada de la llegenda de 
Sant Jordi, amb el Drac de Mataró, 
Diablesses i Tabalers do Maresme). 
Voltafoc i fi  de festa a la Plaça de 
l'Ajuntament, amb música tradici-
onal de la Coixinera. 

Sant Jordi a Argentona 2016
Dissabte 23 abril / Plaça Nova 
(Argentona)
Lectura oberta de textos i inter-
canvi de llibres (d'11:30 a 13:30h i 
de 17:30 a 19:30h). Tallers infan-
tils,  espai de joc i llibre obert (17 a 
20h). 17:30h, Cercavila de gegants. 
18:15h, actuació del 'Drac de Sant 
Jordi', teatre de carrer. 

Sant Jordi 2016 a Llavaneres 
Dissabte 23 abril / Plaça de la 
Vila (Sant Andreu de Llavaneres)
10:30h, Tallers manualitats infantils 
de Sant Jordi. 11h, Conta contes. 
17:30h, Animació infantil. 18h Casal 
de Llavaneres, Actuació d'Esperit 
de Joventut. 19h, Lectura "Llibre 
de meravelles" de Ramon Llull.
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SANT JORDI 2016 /

40è Llibre Gegant
Diumenge 24 abril / 12h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)   
Un nou capítol del llibre escrit per 
ciutadans i il·lustrat per artistes de la 
ciutat. Hi acudiran el Drac i Dragalió, 
que portaran el seu conte perquè els 
il·lustradors de la ciutat el dibuixin.

SANT JORDI 2016 /

Correconte Drac i Dragalió
Diumenge 24 abril / 12:30h / De 

l'Ajuntament a la plaça Santa Anna.

El Drac de Mataró i el Dragalió ja 

tenen preparat el seu relat per ex-

plicar als artistes que il·lustren el 

Llibre Gegant de Contes.

Sant Jordi a Arenys de Mar
Dissabte 23 abril / Arenys de Mar
18h, Cercavila de l'Arenyot i els 
gegants d'Arenys (del CC Calisay 
fi ns a la Plaça Mercat). 18:45h, 
Representació de la llegenda de 
Sant Jordi (Plaça del Mercat). 
19:30h, Sardanes per Sant Jordi
amb la Cobla Palafolls, a la Plaça 
de l'Església.

Sant Jordi a La Destil·leria
Dissabte 23 abril / La Destil·leria 
(Camí Ral, 282-284. Mataró)
12h: Vermut poètic. 18h: Taller 
"Dracs i roses de paper". 

Sant Jordi a Vilassar de Mar
Dissabte 23 abril / Vilassar de Mar
Parades de venda de llibres i roses. 
11h a la Biblioteca Municipal Ernest 
Lluch i Martín, Nascuts per llegir, 
contes per a nadons. 12h, Taller 
infantil We LOVE Jeffers. 20:30h 
Pl. Picasso, Escenifi cació de la lle-
genda de Sant Jordi. 

Fira de l'Euro
Diumenge 24 abril / De 10 a 15h / 
Part alta La Riera (Arenys de Mar)
Tota mena d'articles a 1€! Organitza: 
Associació Col·leccionisme Nou i 
Vell (Crisàlide).

ALTRES //

Trail Running
Diumenge 24 abril / 9h / Parc 
Forestal (Mataró)
Entrenament de Trail Running 
obert a tothom (grup infantil, 
d'iniciació i avançat). 1-2 hores de 
duració. Organitza: UEC Mataró.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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ACTIVITATS //

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 27 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 
MONTSERRAT: "Montserrat, un 
univers al cor de catalunya", con-
ferència a càrrec de Joan Camins 
(Advocat per la UB. Escriptor. 
Màster Tècnic per l'INESE).

Grup de lectura comentada per 
a gent gran
Dijous 28 abril / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (Mataró)
Grup de lectura amb "Les bones 
intencions", d'Amity Gaige.

CASALS //

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. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 26 abril a les 
17h, actuació del grup "Cau d'Art" 
del Casal del Parc. • Excursions: 
Dimarts 10 de maig, sortida a 
Londres i rodalies de 6 dies. Preu 
1090€ (tot inclòs). / Del 21 al 25 
de juny, revetlla de Sant Joan a 
Cambrils (hotel 4 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 gent gran Parc de Mataró. 
C. Corregiment, 28. Mataró. Tel: 
93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Cursos: Puntes de coixí, modisteria, 
country, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i powerpo-
int. • Petanca i jocs de taula.

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Abril: 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. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte 
de mes, 20,30h. • Activitats: Tai-
Txi (Dill i dimc matí). Mandales 
(Dimt tarda). Labors  i Patchwork 
(Dill tarda). Relaxació (Dimt i div 
tarda). Petanca (tardes). Melé de 
Petanca (dimt matí). Ping-pong 
i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
Diumenge 24 a partir de les 17h, 
regalarem una rosa a tots els socis. 
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Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Inauguració: divendres 22 abril a 
les 19h. Fins el 
• 'Certamen de les Arts', obres lite-
ràries, arts plàstiques, visuals i mú-
sica d' alumnes d'ESO i batxillerat.
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.

'Ecosistemes en transformació'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. de Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 28 de maig.
Obra recent d'Antoni Perna, pin-
tures sobre tela i fusta i dibuixos.

'Esclat de llum'
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). Fins al 29 
d'abril.
Exposició de gravats calcogràfi cs 

de Núria Hurtado.

'Espais buits darrere l'objectiu'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró). Fins al 
30 d'abril.
Exposició fotogràfi ca d'alumnes de 
5è i 6è Escola Germanes Bertomeu.

Punts de llibre 2016
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 8 de maig.
Tradicional mostra col·lectiva anual 
de punts de llibre. 

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

Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
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.

'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.

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

'Gravats i llibres d'artista'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Fins al 12 de maig.
De Murtra Edicions.

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

'Vinyetes: història del còmic 
en català'.
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
30 d’abril.
Exposició del CNL de Barcelona.

El sexe a l'època romana
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17) / Fins al 22 de maig. 
Divendres 29 abril 19:30h, xerrada 
activa ' La cuina de Venus'.
Museu d’Arqueologia de Catalunya.

'La nostra canalla'
Local Colla Castellera Capgrossos 
(c. Herrera, 59. Mataró).
Recull de les 20 fotografi es fi na-
listes del concurs.

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.

Àngel Badia Camps
Museu Arxiu Can Caralt (Ctra. 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) / Fins al 8 de maig.
Exposició de pintura.

'Vincles Vitals'
Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins el 30 d'abril.
Exposició de Ricard Guiu.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

37 Concurs de Cartells Argillà 
Argentona 2016
Museu del Càntir (Pl. de l’Es-
glésia, 9. Argentona) / Fins al 
28 de maig.
Exposició del cartell guanyador i 
els seleccionats del Concurs per a 
la Fira Internacional de Ceràmica.
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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

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna)

T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana)

 T 93 751 77 42 

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Sanitas 10% dto.
• Más de 10.000 implantes colocados

MAYORES DE

Y CARNET JOVE

10%
dto.

AÑOS65490€

IMPLANTE
DENTAL

REGALAMOS CEPILLO ELÉCTRICO
por cada tratamiento de

implante u ortodoncia

119€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

CIRUGÍA
GUIADA POR
ORDENADOR
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Sèniors

No n'hi ha prou

La mentalitat Sr. Esteve cap a la 
independència, com un moviment 
de petita burgesia, que aposta per 
posar la paradeta al carrer, venent 
el producte d’una Catalunya inde-
pendent, amb la pretensió d’arribar 
a tota la població, de forma molt 
semblant als viatjants de vetesifils, 
cercant poder vendre el producte 
amb una bona comanda de vots 
sobiranistes i deixant en mans de 
la classe política la creació i cons-
trucció d’un nou estat, amb un alt 
contingut polític i social, adequat 
per cobrir les seves necessitats bà-
siques, no  ha donat els resultats 
esperats. El producte “Catalunya 
segle XXI”, sense la participació 
del capital humà d’una societat 
civil afectada per una alta drogo-
dependència social, no és viable.

Amb els grans focs d’encenalls 
dels passats 11 de setembre no n’hi 
ha hagut prou. Cal que en el camí 
cap a una Catalunya segle XXI, en 
què la seva independència és una 
qüestió necessària però no sufici-
ent, els seus primers passos siguin 
per repensar el funcionament dels 
municipis, com el primer lloc on la 
participació ciutadana i el compro-
mís social són visibles i necessaris. 
Són el lloc on la credibilitat s’ha de 
guanyar amb la realització de fets 
palpables  i tangibles, molt allu-
nyats del fet de fer volar coloms, 
propis d’una classe política que es 
caracteritza per la seva gran pèrdua 
de credibilitat. Ara és l’hora de la 
societat civil, la de la recuperació 
dels valors dels nostres besavis, 
reciclats amb coneixements segle 
XXI, que van servir per enderrocar 
la monarquia borbònica i per pro-
clamar la II República.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Apunts
psicològics

Pensaments orientals

Soc una espelma, que s’ha encès 
davant un mirall caigut de la mà de 
Déu i s’ha trencat. Cadascun recull 
un fragment i diu que tota la veri-
tat s’hi troba, en aquest fragment.
(proverbi àrab)
El teu nom està en els llavis
La teva imatge està en els meus ulls
El teu record hi és, 
Com podria estar absent?
(Ibn’Arabí, segle XII després de 
Crist)
Més enllà de la Terra, més enllà 
de l’Infinit
Voldria veure el Cel i l’Ínfer.
Una veu solemne em va dir:

“El Cel i l’Ínfer son dins teu”
(Proverbi àrab del segle XI després 
de Crist)
El desacord entre els homes, el 
provoquen els noms;
La pau regna quan arriben a la 
realitat
(Proverbi àrab del segle XIII des-
prés de Crist)
Quan el “ego” i el “tu” no existeixen,
Aleshores no sé si això és una mes-
quita, una sinagoga, una església 
o un temple.
(Mahmûd Shabestari, segle XII 
després de Crist)
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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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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Miquel Canal de Torres

Cotxes aparcats a la vorera a Cerdanyola

 Cedida 

ACN 

cadascun d'aquests carrers". En 
aquest sentit, veu possible canviar 
el sentit d'alguns carrers o modi-
fi car voreres per habilitar noves 
places. En qualsevol cas, però, la 
solució ha de ser fruit del "con-
sens" i "sota llum i taquígrafs", 
ha dit Moreno. 

Agents molestos
L'ordre intern de la Policia Local 
detallava els carrers on la grua no 
havia d'actuar i, a més, advertia els 
agents que "sempre que hi hagi un 
problema s'ha de consultar amb el 
sotsinspector de guàrdia". Segons 
fonts policials, aquest fet va moles-
tar la plantilla, ja que fi ns al mo-
ment, denuncien, no calia arribar 
fi ns al sotsinspector per resoldre 
aquests confl ictes. Després de la 
fi ltració dels correus electrònics, 
l'ordre hauria estat modifi cat i la 
gestió de la grua la tornen a fer els 
càrrecs de rang intermedi. D'una 
altra manera, defensen els agents, 
s'alentiria molt la resolució de cada 
situació, amb el greuge que això 
suposaria. | Redacció

   Un mes i mig després que es 
destapés la tolerància de la Policia 
Local de Mataró amb l'ús de la grua 
a determinats carrers del barri de 
Cerdanyola, el govern municipal 
manté que la situació donada des 
de fa anys per la manca d'apar-
cament es mantindrà fi ns que es 
redacti el nou Pla de Mobilitat. 
Des de la direcció de Via Pública 
no es preveu aplicar cap mesura 
temporal i s'espera que sigui a 
través de la nova planifi cació que 
s'articulin solucions defi nitives al 
problema.

La regidora de l'àrea, Núria 
Moreno, diu que a falta d'espai 
al barri per fer grans aparcaments, 
la nova planifi cació pot preveure 
canvis viaris o petites actuacions 
urbanístiques que generin noves 
places d'aparcament als carrers 
amb més mancances. La solució, 
diu la regidora, ha d'arribar "des 
del Pla de Mobilitat, treballant en 
profunditat amb les places d'apar-
cament exteriors i interiors i amb 
el desenvolupament urbanístic, 
veient quin serà el tractament de 

Núria Moreno apunta a canvis viaris o petites actuacions 
urbanístiques als carrers amb més manca d'aparcament

La grua serà permissiva fins al 
nou Pla de Mobilitat

  Miquel Canal de Torres és el 
nou coordinador d'ICV de Mataró. 
Canal ha estat l'única persona que 
ha formalitzat la seva candidatura 
a dirigir l'agrupació mataronina 
dels ecosocialistes, i ha quedat 
proclamat nou coordinador local 
en la reunió de l'executiva que es 
va fer dimarts. Canal substitueix 
en el càrrec Noe Ayguasenosa, que 
ha dirigit ICV de Mataró durant els 
darrers quatre anys.

L'objectiu de la confluència
ICV de Mataró celebrarà la seva as-
semblea local el pròxim 30 d'abril, 
en una reunió que servirà per re-
novar la direcció de l'agrupació i 
per establir les estratègies políti-
ques per als propers quatre anys. 
Tal com ha explicat el nou coordi-
nador, "és imprescindible seguir 
teixint llaços de confl uència entre 
les forces d'esquerres a Mataró, 
amb l’horitzó de constituir un nou 
subjecte polític i social capaç de 
guanyar les eleccions municipals 
i transformar la nostra ciutat amb 
polítiques valentes basades en la 
justícia social, la radicalitat de-
mocràtica, l’ecologisme i el femi-
nisme". | Red

Vol una confluència per 
guanyar les eleccions 

Miquel Canal, 
nou coordinador 
d'ICV de Mataró
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Protesta dissabte passat

La proposta la va presentar Volem Mataró

 P.S. 

Daniel Ferrer 

volen que “els recursos econòmics 
no siguin un impediment per a 
l’accés a l’educació universitària” 
i que “el contingut acadèmic dels 
estudis respongui a les necessitats 
reals de les classes populars del 
nostre país”. I és que des de l’any 
2012, el preu de les matrícules uni-
versitàries ha augmentat fi ns a un 
66 per cent.

No facilita els Erasmus
A més a més, els signants criti-
quen que la reforma no facilita 
la mobilitat dels estudiants amb 
l’Erasmus, com diu el govern espa-
nyol, ja que s’ha retallat la partida 
pressupostària destinada a aquest 
programa.

La declaració considera que 
“una reforma d’aquesta enver-
gadura ha de partir d’un debat 
previ i profund” amb tots els agents 
implicats. Per això insta el govern 
espanyol a retirar el debat i comen-
çar el procés de nou. | Redacció

   La Junta de Portaveus va apro-
var una declaració institucional de 
rebuig al nou model universitari 
aprovat pel Consell de Ministres, 
conegut com el 3+2. El text recla-
ma que es retiri el decret d’apro-
vació perquè la reforma difi culta 
l’accés a la universitat, ja que el 
nou model n’encareix els preus. La 
declaració, impulsada per Volem 
i el PSC, va ser aprovada amb els 
vots favorables de tots els partits, 
excepte el PP que hi va votar en 
contra i PxC que es va abstenir.

El text aprovat titlla el govern 
espanyol “d’incongruent i d’hi-
pòcrita” per aprovar el nou model 
universitari de graus anomenat 
3+2, que “per adaptar-se al mo-
del europeu”, proposa 3 anys de 
grau amb formació general que es 
completen amb 2 anys de màster 
per a l’especialització.

Un 66% més car
Els partits que hi han donat suport 

La declaració considera que la reforma dificulta l’accés a 
la universitat perquè n’encareix els preus

Mataró rebutja el model 
universitari 3+2

   El drama humanitari dels milers 
de refugiats provinents de Síria 
atrapats a Grècia i Turquia segueix 
despertant la mobilització a casa 
nostra. Dos grups formats a través 
de les xarxes socials canalitzen 
bona part de les iniciatives, actes 
i protestes que es convoquen per 
donar a conèixer el cas. El grup de 
cooperants Lesbosmatarona i el 
grup 'Mataró grita por los refugi-
ados' mantén una intensa agenda. 
Els dissabtes a la Plaça de Santa 
Anna el segon grup convoca con-
centracions i també es prepara 
un concert solidari pel pròxim 30 
d'abril al Passeig del Callao.

L'Ajuntament, també
La Junta de Portaveus de l'Ajunta-
ment de Mataró celebrada el pas-
sat 4 d’abril va aprovar adherir-se 
a la declaració del Parlament de 
Catalunya sobre l’acollida de refu-
giats a Europa. La proposta va ser 
aprovada per tots els grups mu-
nicipals (PSC-CP, CiU, ERC-MES-
AM, C’s, VOLEMataró, PP, CUP-PA 
i ICV-EUiA-E) excepte PxC, que 
va votar-hi en contra. El text del 
Parlament reclamava acció directa 
d'acollida i ajuda | Red

Dues plataformes centren 
l'activitat a Mataró 

Continuen les 
mobilitzacions a 
favor dels refugiats

CiutatCiutat núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016
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L'operació dels Mossos

Els treballadors, en peu de guerra

 DF 

Daniel Ferrer 

reivindicacions laborals.

Ampliar el compromís adquirit
El canvi de propietat de la planta 
de Mataró, de Procter & Gamble 
a PHI s'ha de produir d'aquí a un 
mes. Des del seu anunci, totes dues 
propietats van comprometre's a 
mantenir el volum de producció 
actual durant dos anys però des 
del comitè d'empresa es considera 
que aquest termini és insufi cient i 
demanen que s'ampliï a cinc anys.

Expliquen que amb aquesta am-
pliació es tindrien garanties de la 
viabilitat de la planta i de les con-
dicions de la plantilla, ja que amb 
només dos anys de compromís, 
les condicions laborals vigents 
que es van anunciar que es res-
pectarien no estarien garantides 
en el temps. | Redacció

    Demostració de força i d'unitat 
d'acció de la plantilla de Procter 
& Gamble a un mes del canvi de 
mans de la planta de Mataró. Una 
sorollosa protesta amb unes 300 
persones vestides amb armilles 
refl ectants i amb xiulets, tambors 
i traques, va recórrer dissabte al 
migdia el camí entre la pròpia 
planta i l'Ajuntament de Mataró. 
Tres de cada quatre treballadors 
van sortir al carrer per la incertesa 
que l'adquisició per part del fons 
PHI genera a la plantilla, que de-
mana que es mantingui el volum 
de producció actual durant els 
pròxims cinc anys i no durant dos, 
com s'ha compromès la virtual 
nova propietària. 

A l'Ajuntament, l'Alcalde David 
Bote va rebre els manifestants, que 
li van demanar suport en les seves 

300 persones es manifesten perquè es garanteixi el 
mateix volum de feina durant els pròxims cinc anys

Els treballadors de Procter 
exigeixen més garanties

  Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dos homes, de 24 i 25 anys, 
de nacionalitat espanyola, amb 
antecedents policials, i veïns de 
Mataró i Villaviciosa de Còrdova 
per un delicte de robatori amb 
força en grau de temptativa quan 
intentaven endur-se una càrrega 
de pernils d'un camió. Els fets van 
succeir el passat 9 d’abril a l’àrea 
de servei de l’Empordà de l’au-
topista AP-7, dins del municipi 
de Garrigàs, a l'Alt Empordà. Els 
policies van identifi car cinc ho-
mes a l'interior d'un camió, que 
van sortir corrents de l’interior de 
la furgoneta i del semiremolc. Els 
agents van aconseguir enxampar 
dos homes mentre que els altres 
tres van aconseguir fugir cap a 
una zona boscosa. Els policies van 
comprovar que els lladres estaven 
robant els pernils que hi havia 
dins del camió aprofi tant que el 
conductor del vehicle dormia a 
la cabina. La investigació conti-
nua oberta i els dos detinguts van 
passar a disposició judicial i van 
ser posats en llibertat. | Redacció

El mataroní formava part 
d'un grup organitzat 

Detingut per robar 
pernils a l'interior 
d'un camió

La plantilla té previst continuar manifestant-se per pressionar PHI 
i Procter –que com a empresa seguirà relacionada amb la nova 
propietat– perquè ampliï aquest termini i acordi amb els treballa-
dors les condicions laborals dels 400 treballadors que se sumen 
en un dels centres de producció més importants de la comarca.

Continuaran mobilitzats

CiutatCiutat núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016
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Un nou batxillerat de doble titulació
L'Alexandre Satorras oferirà el Batxibac, que dóna la possibilitat d’adquirir el títol de 
batxillerat espanyol i francès

Educació: Mireia Biel

  L’institut Alexandre Satorras 
oferirà el Batxibac a partir del curs 
2016-2017. Malgrat que la peti-
ció encara es troba ofi cialment 
en tràmit, aquest centre mataro-
ní es prepara per a oferir aquest 
batxillerat de doble titulació i que 
permet als estudiants adquirir el 
títol de batxillerat espanyol i fran-
cès a la vegada.  El professorat i la 
direcció de l’Alexandre Satorras ho 
tenen gairebé tot a punt per a ofe-
rir 15 noves places en el programa 
Batxibac pel curs que ve. El centre 
se sumarà als 43 instituts que fi ns 
ara l'oferien arreu de Catalunya i 
serà un dels primers a fer-ho al 
Maresme. 

La iniciativa va néixer com a 
conseqüència d’un conveni que 
es va signar entre els ministeris 
d’educació espanyol i francès que 
tenia per objectiu incentivar el co-
neixement de la cultura i la llengua 
franceses. 

El currículum d’aquesta branca 
es combina amb les matèries de 
modalitat que l’alumne esculli, 
però incorpora un terç de la jorna-
da – és a dir, 10 hores setmanals – 
durant les quals s’estudia Francès 
com a primera llengua, literatura 
francesa i Història de França. El 

Batxibac, a més a més, obliga a 
realitzar les tutories en francès i a 
desenvolupar el Treball de Recerca 
també en aquesta llengua. 

"Aposta per la qualitat"
Per a accedir-hi, “cal presentar un 
certifi cat corresponent al nivell B1 
de francès o presentar-se a una 
prova de nivell que acrediti el co-
neixement de la llengua”, explica 
la directora del centre, Fina Bruil. 
Un cop fet això, els alumnes cur-
sen durant dos anys el Batxibac i 
acaben el cicle amb un examen en 
el qual s’examinen de les matèri-
es estudiades en francès i que els 
proporciona el títol de batxillerat 
francès, el baccalauréat.

La directora del centre, Fina 

Bruil, defensa la posada en mar-
xa del Batxibac al centre perquè 
“obre noves portes a l’alumnat” i 
suposa “una aposta per la qualitat”. 
Segons Bruil, “un doble títol com 
aquest permet als alumnes tenir 
la possibilitat d’entrar al sistema 
universitari francès, molt més ba-
rat i de més fàcil accés”, ja que no 
hi ha notes de tall com a Espanya. 
I en un futur més llunyà, “els ofe-
reix l’oportunitat de treballar a 
qualsevol territori de parla fran-
cesa”, com ara França, el Quebec 
i fi ns i tot països de l’Àfrica. Està 
previst que es realitzi una xerrada 
informativa al Satorras el pròxim 
dimecres 27 d’abril a les set de la 
tarda i els interessats han de fer la 
preinscripció del 4 al 6 de maig. 

Daniel Ferrer 

FOTO-NOTÍCIA: El mateix Satorras estrenava dimecres passat 
una nova obra mural de Joan Calleja reprenent la tradició que 
pels volts de Sant Jordi es fessin intervencions artístiques als 
espais comuns del centre. Aquesta, però, s'ubica a l'exterior 
del l'edifici amb la intenció que l'art surti al carrer.

CiutatCiutat núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016
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Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Un laboratori artístic "fet a Mataró"
Can Gassol, el Monumental i Can Palauet acolliran tres assajos oberts i dos 
espectacles creats a la ciutat

Espectacles: Mireia Biel

   El ‘Fet a Mataró’ es convertirà en una cuina d’es-
pectacles els propers mesos, ja que la majoria de les 
propostes que presenta el cicle serviran als artistes 
per tenir una primera presa de contacte amb el 
públic. Així, tres dels cinc espectacles són assajos 
oberts i dos més són muntatges ja estrenats, però 
que s’han creat a la ciutat.

El dimecres 27 d’abril comença la segona fase del 
‘Fet a Mataró’, que convidarà els espectadors a co-
nèixer els processos creatius d’artistes consolidats 
com Cesc Gelabert i d’altres de joves com Marc 
Villanueva, acabat de sortir de l’Institut del Teatre.

L’espectacle ‘Pluja’ de la pianista Clara Peya i el 
clown Guillem Albà serà el primer a passar per Can 
Gassol, en un format molt íntim perquè el públic 
senti “el procés d’investigació sobre nosaltres ma-
teixos” que han fet els artistes, mesos abans que 
s’estreni el muntatge. L’activitat es traslladarà a Can 
Palauet el 21 i 22 de maig quan la veterana compa-
nyia Escarlata Circus presentarà 'CorroC', una obra 
de petit format que es combinarà amb una exposi-
ció d’un Gabinet de Curiositats i que ha generat un 
espectacle al voltant de les pedres en forma de cor 
que fa temps que col·leccionen.

Cap de cartell
El juliol s’iniciarà amb el que és, potser, el muntat-
ge més destacat d’aquesta edició del Fet a Mataró. 
El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert s’ha posat a les 
mans de Moisès Maicas per endinsar-se en l’univers 
poètic del dramaturg francès Valère Novarina en l’es-
pectacle ‘Escrit en l’aire’ que s’estrenarà al Festival 
Grec i que es treballa a Mataró.

Les dues darreres propostes del cicle tenen un mar-
cat accent mataroní. El 9 de juliol, Factea Produccions 
portarà un assaig obert comentat a Can Gassol. ‘After 
the end’ és un text contemporani de l’autor Dennis 
Kelly que parla sobre l’amenaça del terrorisme. I 
qui tancarà la programació serà ‘El show de Happy 
Pollo’, un espectacle de Marc Villanueva, qui acabat 
de sortir de l’Institut del Teatre, s’ha rodejat de com-
panys d’estudi per crear aquesta comèdia que refl e-
xiona sobre la cultura i l’entreteniment d’avui en dia.

D’aquesta manera, pren relleu l’essència amb que 
va néixer el cicle, la de donar suport als creadors i 
oferir-los un espai on poder desenvolupar els seus 
projectes. 

Des de la seva primera edició, el ‘Fet a Mataró’ ha 
acollit desenes d’artistes que, o bé han presentat els 
seus espectacles a la ciutat, o han pogut fer-hi una 
residència de creació.

Guillem Albà i 
Clara Peya obren 
el cicle dimecres 
vinent

Tot cultura ob fet a mataro.indd   1 19/4/16   17:56
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Autors maresmencs per a aquest Sant Jordi
Repassem les principals novetats editorials dels escriptors de casa nostra

Llibres: Marta Gómez

  Ficció
Una certa onada
Emília Illamola
Quorum Llibres
Un somni de joventut, escriure 
un llibre, portarà a La Viola a fer-
lo realitat enmig d'una onada de 
pensaments elementals, evidents, 
de dubtes i d'inseguretats que la 
dominen i la barregen amb la fi cció 
que la confon en el seu dia a dia. 

Diamant Blau
Care Santos
Columna
El passat familiar de principis del 
segle XX és l'eix conductor de la 
novel·la on l'esplendor de la bur-
gesia es contraposa a la convulsió 
social a través de la fi gura de Teresa 
Pujolà que recordarà temps pas-
sats de la seva joventut.

Vents més salvatges
Bel Olid
Empúries
Feminitat, parella, abús de poder, 
vida al marge de la societat o dret a 
la diferència. 'Vents més salvatges' 
barreja tots aquests petits gestos 
amb l'anonimat dels qui, sense 
adonar-se'n, et fan canviar el món.

Abans que el teu record 
torni cendra
Maria Escalas
Amsterdam
Apassionant història d'amor que 
trasllada a la Mallorca de la Segona 
República i la Guerra Civil. El pro-
tagonista, un rector encès per una 
confrontació fratricida que esbu-
dellarà tota l'illa i tot el país.

No ficció
Enamorats de l'Audrey 
Hepburn
Manuel Cuyàs
Proa
Una mirada al passat per entendre 
la quotidianitat canviant: les mo-
des efímeres, els gustos i les olors 
que un bon dia retornen. Cuyàs 
evoca a la gastronomia, les festes 
populars, el cinema o els viatges.

Capitans del comerç. 
Explicats pels seus fills
Joan Safont
Mobil Books
Són 50 les famílies protagonistes 
d'aquest llibre les quals descobrei-
xen i ressegueixen la història dels 
autèntics néts del Senyor Esteve, 
de Santiago Rusiñol. Un viatge al 
s.XIX per les empreses catalanes.

Infantil i Juvenil
La síndrome de Kessler
Jordi Lopesino
Barcanova
Els Setciències viuen una nova 
aventura quan un ésser misteriós 
apareix del no-res i els canvia la 
vida. Descobriran que l'espai és 
un lloc molt bonic però també 
molt perillós.

Rebel·lió a l'escola
Lola Casas
El cap i la nansa
Un fenomen molt estrany està 
passant a l'escola: alguns alum-
nes volen escapar de les aules. La 
Carmina, en Moha i en Guillem 
seran els protagonistes de l'aven-
tura que ens permetrà descobrir 
i repassar diferents festes repre-
sentatives del nostre calendari.

Paraules de Júlia
Joan Bustos

Bullent
Dues amigues, estiu, amor i un 
professor d'anglès. Quatre ele-
ments que es barrejaran enmig 
d'una amistat que semblava inse-
parable i que, en tornar al setem-
bre ha desaparegut. Mentre no hi 
ha respostes, queden les paraules.

Daniel Ferrer 

CulturaCultura núm. 1.720 del 22 al 28 d'abril de 2016
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T’IMAGINES UN ESPAI MILLOR  
PEL CURSET D’ESTIU DELS
TEUS FILLS O FILLES?

CURSET 
POLIESPORTIU 

ESTIU
LaIETànIa

2016

del 27 de juny al 22 de juliol  
i del 29 d’agost al 9 de setembre

INSCRIPCIONS ObERTES www.LAIETANIA.CAT/ESTIU
(per torns o per setmanes, des de 60€ per setmana. places limitades)



EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

La Copa LEN fa parella amb la de la Reina
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Opinió Ferran Àngel
Col·laborador Tot Esport

Una de les cançons més recorda-
des –que no la més famosa– del 
primer disc dels Manel és la que ens 
recordava que, sense saber com “de 
vegades ens en sortim”. Un tema 
amb el qual pràcticament tothom 
s’hi sentia identificat. ¿A qui no li ha 
passat que, sense saber ben bé com, 
“una tonteria o una carambola” li 
mostren que ho ha aconseguit?

Això és el que ens va passar a 
Mataró amb el “nostre” primer 
títol europeu. Sense treure mèrits 
a aquell equip del CH Mataró –al 
contrari!–, hem de recordar que va 
arribar en una temporada desgraci-
ada del nostre hoquei, amb descens 
de la màxima categoria consumat. 
Però aquell grup entrenat per Ivan 
Sanz va mostrar tenacitat, raça i or-
gull, per aconseguir, amb remun-
tada inclosa, que el capità Jordi 
Bartrés aixequés el títol de la Copa 
de la CERS a Lloret. El temps passa, 
parlem de l’abril de 2009. 

Doncs al cap d’uns mesos, els dos 
equips del Centre Natació Mataró 
ja competien a Europa. Doncs sí, 

sembla que fa poc que hi juguen, 
que aquestes sirenes són molt jo-
ves, però fa set anys el CN Mataró 
El Tot ja va passar ronda a la Copa 
LEN amb tres jugadores puntals 
de l’actual equip femení com són 
Roser Tarragó, Ciara Gibson i Marta 
Bach. Llavors joveníssimes, però ja 
liderant aquest equip que entre-
nava Vicenç Tarrés. Amb treball, 
sacrifici, constància, moltes inter-
nacionalitats, el recent patrocini de 
La Sirena i afegint jugadores de ni-
vell internacional i entrenades per 
Florin Bonca, aquell equip ha anat 
creixent i madurant i ja no només 
arriba a Europa sinó que ja com-
peteix pels títols, i en una setmana 
n’ha guanyat dos. 

I un detall final, que cal desta-
car és que la gran estrella de la final 
hagi estat una noia de la casa, la 
Clara Cambray. Sempre hi ha d’ha-
ver un gol que es recordi, com el de 
Koeman, els mataronins de moment 
tenim el de Formatjé el 2009 i el de 
Cambray el 2016. Competim, i fins i 
tot guanyem. Que en vinguin més!

El nostre waterpolo segons Manel
Del “i a vegades ens en sortim” al “ja competim”

El Personatge
Campiones de Copa i Campiones de la LEN en 7 dies, què se sent? Al moment 

de guanyar-les molta emoció. Després, amb el cap una mica més fred, 
molta satisfacció per tot el que signifi ca. Pel treball fet durant molts anys, 
per tots els entrenaments, etc. tot i que, de fet, encara ho estic paint.

Quin dels dos títols valores més? No puc respondre a aquesta 
pregunta. És com triar entre el pare o la mare. Guanyar 
a Sabadell el primer títol de la nostra història, sense es-
perar-s’ho va ser una bogeria. Però l’altre, a Mataró, a 

casa, amb tota la ciutat bolcada amb nosaltres, la gent i la 
família a les grades. Va tenir un punt emocional molt i molt 

especial, també.

Llegeix l'entrevista completa a totmataro.cat

Agenda
CASA

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÉRICA CH MAT. - SANT 
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 MAT. - JOVENTUT 
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

Agenda
CASA

WATERPOLO Copa LEN
LA SIRENA CN MATARÓ - URA-
LOCHKA ZLATOUST (RÚSSIA)
Divendres 15 | 19:45 h | Piscina El Sorrall
Dissabte 16 | 18 h (3r i 4t lloc) o 20:45 h 
(FINAL)| Piscina El Sorrall

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE SYSTME CH MAT. - 
CERDANYOLA
Dissabte 16 | 18:15 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET - SEDIS
Diumenge 17 | 17:45 h | Pavelló Eusebi Millan

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - EUROPA B
Dissabte 16 | 16:30h | Municipal de Cirera
UD MATARONESA - LLEFIÀ
Dissabte 16 | 17 h | Municipal del Camí del Mig
AD LA LLÀNTIA - PREMIÀ MAR
Diumenge 17 | 12:15 h | Municipal de La Llàntia

HANDBOL 1a Estatal Masculina 
JH MATARÓ -SALLE MONTCADA
Dissabte 16 | 18 h | Pav. Teresa Maria Roca

TENNIS TAULA Superdiv. Est. Mas.
QUADIS CNM. -BORGES
Dissabte 16 | 17 h | Complex Joan Serra
QUADIS CNM. -ARTEAL SAN-
TIAGO
Diumenge 17 | 11 h | Complex Joan Serra

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Opinió Àlex Gomà
Periodista

FOTO: DANIEL FERRER

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. d'Honor Fem.
LA SIRENA CNM - CN SANT 
ANDREU
Dissabte 23 | 16:30 h | Complex Joan Serra

WATERPOLO Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM - CN BARCELONA
Dissabte 23 | 18 h | Complex Joan Serra

HOQUEI PATINS 1a Est. Masc
MIS IBÈRICA CH MAT. - MIERES
Dissabte 23 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET - CIRCOL 
BADALONA
Dissabte 23| 19:15 h | Pavelló Eusebi Millan
MATARÓ FEIMAT - BISBAL
Diumenge 24 | 18:30 h | Pavelló Josep Mora

FUTBOL 1a Catalana
CE MATARÓ - FARNERS
Diumenge 24 | 17h | Municipal del Centenari

FORA
HANDBOL 1a Estatal Masculina 
ESPLUGUES - JH MATARÓ 
Dissabte 23 | 19:30 h | Pavello Les Moreres

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem
ALCORCÓN - MEDICARE SYS-
TEM CH MAT. 
Dissabte 23 | 17:30 h | Pavelló Alcorcón

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Ciara Gibson el dia de la semi. | D.F

5  VOULIAGMENI

6  LA SIRENA CN MAT.

VOULIAGMENI: Kouvodu, Tsoukala (2), 
Chydirioti (1), Mamaogluo, Protopapa, 
Xenaki (1), Mavrota, Roumpesi, Kotsia, 
Diamantopoulou, Seletopoulou, 
Kontogianni (1).
LA SIRENA CN MATARÓ: Keeve, 
Gragnolatti, Aina Bonamusa, Benekou (1), 
Tarragó, Alba Bonamusa, Cambray (2), 
Gibson (1), Bach, Meseguer, Ríos, López 
(2), Nedderman (ps). 
PARCIALS: 3-2, 0-2, 2-1, 0-1.

F-4 LEN 
TROPHY Durant dos dies el Sorrall va 

vibrar amb el joc de La Sirena  

L'equip de La Sirena CN Mataró 
s'ha situat a la cresta de l'onada 
i després de guanyar la Copa de 
la Reina, va aconseguir el doblet 
guanyant la Copa LEN a casa, en 
un Sorrall que no va parar d'em-
pentar a "les sirenes" i que al fi nal 
va poder celebrar un títol europeu, 
el segon de la història de l'esport 
mataroní després de la Copa CERS 
guanyada per l'hoquei sobre pa-
tins fa set anys i el primer a nivell 
femení. La història va anar així...

Semifi nal esbojarrada 
La semifi nal davant l'equip rus va 
ser una mica esbojarrada. El pri-
mer quart el va dominar el jove 
equip rus que pressionava molt 
en defensa i no deixava jugar amb 
cap comoditat. 

Al segon quart La Sirena va 
obrir forat amb Laura López ma-
gistral, amb tres gols i una gran 
assistència sobre Ona Meseguer, 
que va fer un dels gols més bo-
nics i espectaculars de la Final-4. 
I després amb Elisabeth Keeve atu-
rant molt i amb Roser Tarragó le-
tal en atac (faria 7 gols en aquest 
partit) l'equip de Florin Bonca va 
trencar completament el partit i a 
partir del 10-5 va gestionar el seu 
avantatge, exhibint-se en atac i 
classifi cant-se per a la fi nal. 

Final molt dura i defensiva
El partit fi nal va ser molt diferent. 
L'equip grec va posar el llistó de-
fensiu molt alt i els àrbitres baix, 
i van patir moltes exclusions. Tot i 
això defensaven bé en inferioritat 
i mai va ser fàcil.  L'Alkistis, la boia 
grega de La Sirena, va fer el primer 
gol, però el primer quart va acabar 
amb avantatge grec. 

Al descans es va arribar amb 
avantatge mataroní , amb gran de-
fensa i després de gols de Laura 
López i Ciara Gibson en una con-
tra. La intensitat defensiva es va 
incrementar als dos darrers quarts. 
Dos grans xuts de Tsoukala van 
avançar el Vouliagmeni, però allà 
va aparèixer Clara Cambray per 
fer dos gols en jugades de supe-
rioritat i tocar el cel: la copa LEN 
es quedava a casa.

SEMIFINALS

Vouliagmeni - Szentesi  ..........................12-9
LA SIRENA CNM - Uralochka ................ 16-12

TERCER I QUART LLOC

Szentesi- Uralochka .............................. 18-15

FINAL

Vouliagmeni - LA SIRENA CNM ...............5-6

"Glòria a Les Sirenes":  la Copa LEN és seva

Clara Cambray va fer els dos gols decisius a la fi nal de dissabte. | DANIEL FERRER

16 LA SIRENA CN MAT.

12 URALOCHKA

LA SIRENA CN MATARÓ: Keeve, 
Gragnolatti, Aina Bonamusa, Benekou, 
Tarragó (7), Alba Bonamusa, Cambray, 
Gibson (3), Bach, Meseguer (3), Ríos, 
López (3), Nedderman (ps). 
URALOCHKA ZLATOUST: Panfilova, 
Neznamova (3), Abanziakova (2), 
Karimova (1), Gerzanich (3), Koryakina 
(1), Zaplatina, Gorbonova (2), Kolmakova, 
Isakova, Popova, Bersneva. 
PARCIALS: 2-3, 5-1, 5-4, 4-4.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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12 CN SABADELL

8  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CNM: Mario Lloret, Ramiro 
Veich (1), Víctor Roqué, Marc Corbalán, 
Robin Lindhout (3), Víctor Fernàndez 
(1), Pol Barbena, Àlex Codina (1), 
Thomas Lucas (2), Pau Schnizler, Albert 
Merino.
PARCIALS: 3-2, 5-1, 2-2, 2-3

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

L'equip del Quadis CNM, que torna-
va a la competició després d'unes 
setmanes d'aturada, va caure der-
rotat davant el 2n classifi cat, i com 
a molt pot aspirar a la 5a posició 
de la fase regular. 

Va ser un partit dur, ja que l'equip 
sabadellenc recordava la derrota a 
Mataró a la 1a volta, i l'equip mata-
roní va acabar molt queixós d'un 
arbitratge molt permissiu amb la 
defensa local sobre el boia.

L'equip local va trencar el partit 
al 2n quart i després ja va gestionar 

Ara toca la lliga
15a jornada (13 abril)
Mediterrani - Terrassa ....................... 14-11
Sabadell - LA SIRENA CNM  ........... dia 27
Sant Andreu - Moscardó ....................12-9
Navarra - Dos Hermanas ...................17-18
Rubí - Zaragoza ................................... 14-11
Sabadell - Mediterrani (avançat) .... 18-5
Classificació 
Sabadell 45; LA SIRENA CNM (un partit 
menys) i Sant Andreu 39; Rubí 31; Medi-
terrani 26; Moscardó 13; Zaragoza 10; Dos 
Hermanas i Terrassa 9; Navarra 0.
16a jornada (23 d'abril )
LA SIRENA CNM - S. Andreu
No val a badar
El dissabte a les 16:30 h La Sirena CN 
Mataró després de la "ressaca" que 
pot haver portat la consecució dels dos 
títols, amb celebracions incloses, ha de 
tornar a tocar de peus a terra perquè 
queda encara una tercera competició 
per intentar fer el triplet.
I de moment aquest dissabte rep la visi-
ta d'un Sant Andreu sempre complicat al 
qual es va guanyar per 6-10 a la primera 
volta, però que en la darrera visita aquí 
va guanyar per 3-11 a la semifinal de la 
lliga de la temporada passada.

Queda una jornada

21a jornada (16 d'abril)

Rubí - Sant Andreu ...................................8-9
Canoe - Sant Feliu ....................................14-3
Sabadell - QUADIS CNM  .........................12-8
Terrassa - Navarra  ................................. 11-10
Mediterrani - Catalunya ........................ 9-10
CN Barcelona- Barceloneta ...................5-15

Classificació
Barceloneta 58; Sabadell 52; Canoe 43; 
Terrassa 42; CN Barcelona i QUADIS 
CNM 37; Sant Andreu 28; Mediterrani 25; 
Catalunya 20; Navarra 19; Rubí 5; Sant 
Feliu 0.
22a jornada (23 abril)
QUADIS CNM- CN Barcelona
Busquen el cinquè lloc
El dissabte a les 18 hores el Quadis i el 
CN Barcelona lluitaran pel 5è lloc de la 
fase regular. Si el Quadis guanya, el més 
probable és que s'enfrontaria amb el Te-
rrassa a quarts del "play-off" i si perd ho 
faria amb el Canoe.

Més imatges d'un èxit històric

Cauen davant el segon classificat

D.Honor Masc.

el seu avantatge fi ns al fi nal, com 
refl ecteix el marcador defi nitiu de 
l'enfrontament, 12-8.

Ningú es va salvar d'una remullada. | D.F.

Keeve, molt encertada sota pals. | D.F.

L'eufòria es desfermava al Sorrall. | D.F.

Laura López, braç "executor". | D.F.

el Esporttot WATERPOLO

Roser Tarragó, el divendres a semifi nals, va clavar set gols al conjunt rus. | DANIEL FERRER
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El passat cap de setmana, el Club 
Billar Mataró es va classifi car per 
a la fi nal de la Divisió d'Honor de la 
Lliga Estatal a Tres Bandes després 
de quedar 2n al grup D de semifi -
nals disputat a Alacant i disputarà 
la fi nal a Lleida els dies 13, 14 i 15 
de maig enfrontant-se en el seu 
grup amb Paiporta, Rivas i València.

Els resultats de les tres parti-
des disputades a Alacant van ser: 
Alcantarilla - CB MATARÓ 5-3; Sant 
Adrià - CB MATARÓ 2-6; Alacant - CB 

MATARÓ 2-6. Van formar l'equip 
Antonio Montes (6 punts), Jordi 
Garriga (1), Esteve Mata (4) i Raúl 
Cuenca (4).

El Club Billar Mataró a la final estatal

2  ANDORRA

2  CE MATARÓ EF

UC.E. MATARÓ EF:   Pol, Willy, Kiku, 
Dani Prieto, Isma, Parri (Baba 71') (Abel 
Moreno 78'), Fiti, Sergi (Víctor 78'), Cris-
tian (Javi Bustos 65'), Uri (Ousman 71') i 
Aitor González.
GOLS:  4' Gàndara (1-0); 12' URI (1-1); 13' 
AITOR (1-2); 15' Clemente (2-2).

Imatge del partit de la primera volta. |ARXIU

L'equip de CB Mataró. | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 5FUTBOL

PRIMERA
CATALANA

El partit va tenir un inici 
espectacular 

El CE Mataró va treure un punt, 
amb un empat a 2 gols, d'un camp 
complicat com és el de l'Andorra, 
on l'equip groc-i-negre no ha pogut 
guanyar mai en tota la seva història 
i on aquesta temporada només hi 
han guanyat dos equips.

El partit va tenir un inici absoluta-
ment boig amb els quatre gols en el 
primer quart d'hora. Es va avançar 
l'equip andorrà als 4 minuts en un 
contraatac, però després el Mataró 
va capgirar el marcador amb dos 
grans gols en un minut, primer Uri 
amb xut des de la frontal i després 
Aitor González amb una vaselina 

també des de la frontal i col·locant 
la pilota per tot l'escaire.

De seguida l'equip andorrà va 
tornar a igualar el marcador aprofi -
tant un refús a una aturada de Pol. 
A la represa el domini va ser dels 
locals, però l'equip groc-i-negre va 
resistir bé i també va tenir alguna 
oportunitat a la contra.

El Vilassar nou líder

28a jornada (10 abril)

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

Classificació
VILASSAR MAR 49; Manresa i La Jonque-
ra 47; Sants 46; Horta 45; Andorra 44; 
Avià, Mollet i Tona 42; Martinenc 41; Vic 
i CE MATARÓ 39; Farners 38; Girona B 37; 
Lloret 33; L'Escala 30; Abadessenc 22; 
Molletense 10.

29a jornada (24 d'abril)
CE MATARÓ - Farners

Visita d'un rival directe
El CE Mataró rep un equip que és un rival 
directe i al qual es va derrotar a la pri-
mera volta per un contundent 0-3, però 
s'haurà de vigilar ja que fora de casa 
només han perdut 5 dels 14 partits dis-
putats i s'ha de tenir en compte també 
que són dels equips menys golejats (27 
gols en 28 partits).
La darrera visita dels de la Selva va ser 
en la nefasta temporada 10-11, aquella en 
que el Mataró no va a acabar i la victòria 
va ser per als visitants per 2-3.

Bon punt davant      
l'Espanyol B 
CE MATARÓ - Espanyol B.......................... 2-2
El juvenil del CE Mataró va treure un 
punt davant un equip de la zona alta 
però ha baixat a l'onzè lloc amb 39 
punts. 

Altres resultats de base
Juvenil pref.: Premià Mar 2-1 CEM B
L'equip mataroní és 6è amb 40 punts.
Cadet Div. Honor:  CEM 1-1 Gavà
L'equip cadet A és 13è amb 24 punts.
Figueres 5-0 CEM B; el cadet B és 12è de 
Preferent amb 28 punts
CEM C 4-1 Alella: el cadet C és líder de 2a 
amb 52 punts.

 Un empat "internacional"

Ll.Nacional.Juv.

WATERPOLO
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2   UD CIRERA

0  EUROPA B

UD CIRERA: Toni, Carlos Gómez, 
Albertito, Castillo, Romero (Isaac 46'), 
Laborda (Pineda 59'), Toni Redondo 
(Fran 24'), Joel, Ángel, Peque i Pau.

1  AD LA LLÀNTIA

3  PREMIÀ DE MAR

AD LA LLÀNTIA:  Dani, Carmona 
(Sergio López 46'), Omar, Artero, Oriol 
(Juanjo 75'), Ibrahima, Isra, Diallo (Aitor 
75'), Delfín (Ferran 61'), Toni Muñoz 
(Vela 75'), Sergio Cobo

0   MATARONESA

3  LLEFIÀ

UD MATARONESA: Paco, Alvero 
(Musta 71’), Navarro,Palanco, Zaka 
(Badre 65’), Pompido (Jurado 46’), 
Koke, Comas, Alaji, Manolo (Hassan 71’), 
Miguel (Raúl 85’), Diego i Rafa.

SEGONA
CATALANA

L'equip cirerenc va guanyar un par-
tit que es preveia complicat, però 
que se li va posar de cara ben avi-
at amb un gol d'Ángel, que va re-
matar de forma espectacular una 
assistència de Peque. 

Després, el partit va ser un frec 
a frec constant i es va decidir ja 
acabant amb un bon xut de Pau 
des de fora de l'àrea. 

Aquest és el tercer triomf seguit 
dels grocs que respiren ja en zona 
tranquil·la.

Després d'una primera part intensa i 
sense gols, l'equip verd es va avançar 
amb un gol de falta directa d'Isra, però 
l'equip premianenc demostrant la seva 
ambició i la seva necessitat de punts 
per lluitar per l'ascens, va remuntar 
amb tres gols, els dos últims en un mi-
nut, aprofitant el desconcert llantienc.

La Mataronesa va sortir a fer-se amb el 
partit, però el Llefià amb un joc conser-
vador va aprofitar una errada local per 
avançar-se. A la represa l'equip local 
es va estavellar contra la defensa ba-
dalonina, sense poder crear sensacions 
clares de perill i els visitants en van 
marcar dos més.

Canvi de líder
28a jornada (16 abril)
Tecnofutbol - Martinenc B ...................0-1
Canyelles - Gramenet...........................2-0
Hermes - Carmelo  ................................3-0
CIRERA - Europa B  ................................2-0
Montcada - SJ Montcada ...................... 1-1
MATARONESA - Llefià ............................0-3
Guineueta- SANT POL ........................... 2-2
Besós BV - Lloreda ................................2-0
LA LLANTIA - PREMIÀ MAR ................... 1-3

Classificació 
Hermes 61; SJ Montcada 60; PREMIÀ 
MAR 57; Llefià 53;  Carmelo i SANT 
POL 46; Guineueta 44; Besós BV 39; 
Europa B 38; CIRERA 37; Martinenc B i 
Canyelles 33; Lloreda 30, MATARONE-
SA 29; LA LLÀNTIA 28; Montcada 26; 
Gramanet 22; Tecnofutbol 16.
Tots tres fora
29a jornada (23-24 d'abril)
SANT POL - UD CIRERA 
S.Juan Montcada - MATARONESA
Llefià - LA LLÀNTIA
Tots tres juguen fora de casa i a la 
mateixa hora (12 hores del diumenge)

Dos que s'escapen

28a jornada (17 abril)

Florida - LIVERPOOL ............................. 2-2
Fund. Grama - Premià Dalt ..................6-1
Turó Peira - Pineda ................................ 3-1
Districte 030 - Arenys Mar ................. 2-5
Argentona - Cabrils  ............................. 2-2
Llavaneres - Canyelles B .....................2-0
Alella - L'Empenta .................................3-6
Vilassar Dalt- Singuerlín ...................... 1-5
Cabrera- PLA D'EN BOET ...................... 3-2

Classificació
Fund. Grama 66; Llavaneres 65; Argen-
tona 60; Cabrera 57; Vilassar Dalt 50, 
Districte 030 i Turó Peira 41; Cabrils i  
Singuerlín 40; PLA D'EN BOET 36; Pre-
mià Dalt 35; Pineda 31; LIVERPOOL i La 
Florida 30;  Arenys Mar 29; L'Empenta 
23; Canyelles B 18; Alella 10.
29a jornada (24 d'abril)
LIVERPOOL - Cabrera (dia 23 a les 17 h)
PLA D'EN BOET- Argentona (12 h)

 Triomf "europeu" del Cirera

L'Europa no va ser rival per a un bon Cirera. | D.F

3a Catalana

Futbol Sala | Victòries 
dels dos equips del CFS 
Ciutat de Mataró

 L'equip masculí del CFS Ciutat 
de Mataró, que juga a la Divisió 
d'Honor Catalana es va retrobar 
amb el triomf i va guanyar per 4-3 
el Martorelles, remuntant el gol 

inicial del rival, amb gols de Carlos 
Guarnido (2), Abdel i Capilla.

L'equip femení, que juga a 
la 1a Divisió Catalana, va supe-
rar per 4-1 el Sabadell FS i és lí-
der amb un gran ratxa de 17 jor-
nades sense perdre. Van quallar 
un gran partit i Carlota Ferrer ho 
va materialitzar fent els 4 gols. 

el Esporttot FUTBOL
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Guia d’incentius fiscals
Subvencions, bonificacions i exempcions

En aquesta guia trobareu les principals bonificacions, subvencions 
i exempcions que s’han establert per a aquest any per a col·lectius 

amb necessitats especials. També podeu trobar quins són els 
requisits bàsics per accedir-hi i, si s’escau, el termini per tramitar 
la sol·licitud. Aquests ajuts són concedits a petició de la persona 

interessada. També trobareu esmentats altres ajuts per a persones, 
empreses i pel foment de la sostenibilitat i el medi ambient.

Podeu consultar a les Oficines d’Atenció Ciutadana o 
a la Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana quins són tots 

els ajuts, requisits i documentació necessària.

Famílies nombroses
Impost sobre béns immo-
bles: bonificació del 50% en 
la categoria general i del 70% 

en l’especial amb un màxim de 200 € per a 
l’habitatge habitual.
• Límit de renda anual de 36.980 €/any per 
a famílies amb 3 fills que s’incrementarà en 
14.792 € per cada fill a partir del quart.
• Termini del 2 de maig al 31 d’agost.

Piscina Municipal: preus reduïts en al·
guns serveis.

Aula de Teatre: bonificació del 10% (ge·
neral) i del 15% (especial)

Famílies 
monoparentals
Impost sobre béns im-
mobles: subvenció del 50% 

fins a un màxim de 200 €
• Límit de renda del salari mínim interpro·
fessional x1,5 (13.759,20 € anuals) en fa·
mílies amb un fill i de x3 en famílies amb 2 
fills (27.518,40 €/any)
• Termini del 2 de maig al 31 d’agost.

Piscina Municipal: preus reduïts en al·
guns serveis.

Aula de Teatre: bonificació del 15% 

-
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Altres ajuts  
fiscals
• Propietaris de vehicles agrícoles 
• Propietaris de vehicles històrics 
•  Persones que han rebut  
 en herència la vivenda habitual 
•  Persones que han rebut en    
 herència locals de negocis

Aula de Teatre: bonificació del 15% per 
a alumnes o progenitors en situació d’atur. 
Bonificació del 30% per a família monopa·
rental en atur o 2 progenitors en atur.

Carnet Blau Els pensionistes i jubilats 
poden sol·licitar el Carnet Blau per obtenir 
la tarifa gratuïta del Mataró Bus, reducci·
ons en els preus dels serveis de la Pisci·
na Municipal, El Sorrall, Estadi Municipal 
d’Atletisme, reduccions en els preus de 
les entrades al Teatre Monumental i dels 
cursos de l’Aula de Teatre, entre d’altres.
Requisits: Estar empadronat des de fa 
més de 2 anys al municipi de Mataró.
• Disposar d’uns ingressos econòmics, 
iguals o inferiors als establerts anualment 
per a la pensió mínima de jubilació als 65 
anys amb cònjuge a càrrec.
• No disposar de béns immobles diferents 
a l’habitatge habitual, una sola plaça de 
pàrquing i un traster de què es disposi de 
dret de propietat, possessió o usdefruit. 
Disposar com a màxim d’un vehicle de 
tracció mecànica. 

Pensionistes, 
jubilats, persones 
en atur forçós i per 
raó de capacitat 
econòmica

Impost sobre béns immobles: sub·
venció del 10% o el 34% amb un màxim 
de 120 €
Aquesta subvenció no és acumulable a 
d’altres del mateix impost. Per titulars 
d’únicament el propi habitatge, un aparca·
ment i un traster. Per la subvenció del 10% 
es permet que un membre de la família tin·
gui una segona propietat de bé immoble 
sempre que no superi els 10.000 € de valor 
cadastral.
• Estar empadronat des de fa més de 2 
anys al municipi de Mataró.
• Amb un límit de renda segons el nom·
bre de persones de la unitat de convivèn·
cia que podeu consultar en el quadre ad·
junt. S’aplicarà el tram següent en cas de 
membre amb discapacitat del 33% o dos 
següents amb el 65%. També en cas de 
víctimes de violència de gènere s’aplicarà 
el tram següent. 
• Termini fins al 31 de maig

Taxa de la brossa domiciliària: exemp·
ció de fins al 100% de la taxa.
• Estar empadronat des de fa més de 2 
anys al municipi de Mataró.
• Amb un límit de renda segons el nom·
bre de persones de la unitat de convivèn·
cia que podeu consultar en el quadre ad·
junt. S’aplicarà el tram següent en cas de 
membre amb discapacitat del 33% o dos 
següents amb el 65%. També en cas de 
víctimes de violència de gènere s’aplicarà 
el tram següent. 
• Bonificació del 25% per a tots aquells 
contribuents que compleixin els requisits 
de l’exempció però es trobin en el llindar 
d’ingressos familiars establert en la sego·
na columna del quadre adjunt. Es permet 
que un membre de la família tingui una se·
gona propietat de bé immoble sempre que 
no superi els 10.000 € de valor cadastral.
• Termini fins al 31 de maig

Nombre 
persones 

Subvenció  
del 34% IBI  
o exempció  
100% taxa 
brossa

9.172,80 €
11.924,64 €
14.676,48 €
17.428,32 €
20.180,16 €

 
1
2
3
4
5 o més

Subvenció  
del 10% IBI  
ó bonificació  
25% taxa 
brossa

10.988,60€
13.740,00€
16.491,84€
19.243,68€
21.995,52€

Límit de renda de  
la unitat de convivència:
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Altres ajuts  
fiscals
• Propietaris de vehicles agrícoles 
• Propietaris de vehicles històrics 
•  Persones que han rebut  
 en herència la vivenda habitual 
•  Persones que han rebut en    
 herència locals de negocis

Per al foment de l’ocupació 
i l’activitat econòmica
•  Empreses que inicien  la seva activitat. 
•  Empreses amb un màxim de 5 treballadors 
•  Empreses de construcció i promoció   
 d’habitatges
•  Cooperatives agràries i explotacions   
 comunitàries 
•  Autònoms que hagin adquirit un vehicle 
•  Empreses d’activitat industrial

Per al foment de  
la sostenibilitat i  
el medi ambient

•  Usuaris de la deixalleria
•  Propietaris d’habitatges amb ins- 
 tal.lacions d’aprofitament d’energia
•  Propietaris de vehicles  
 sostenibles 
•  Empreses que utilitzin  
 o produeixin energia renovable

Persones amb 
discapacitat en grau 
igual o superior al 33%
Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica: exempció del 100% 
• Per a persones amb la condició legal de dis·
capacitat de grau igual o superior al 33%. 

Impost sobre construccions, instal-
lacions i obres: bonificació fins al 90% 
• Per a construccions, instal·lacions o obres 
que afavoreixin les condicions d’accés i habi·
tabilitat. S’aplicarà sobre l’import del pressu·
post de l’obra necessària per afavorir aquest 
accés i/o habitabilitat.

Teatre Monumental: bonificació del 25%

Aula de Teatre: bonificació del 10% 

Persones propietàries 
d’habitatges en 
zones incloses a 
la Llei de barris

• Per obres de rehabilitació segons els requi·
sits i actuacions establertes en el Pla de reha·
bilitació d’habitatges de Catalunya.

Impost sobre construccions, instal·la-
cions i obres: subvenció del 100% 
• Sol·licitud en l’exercici quan se sol·liciti la 
corresponent llicència urbanística.

Taxa de llicència urbanística: subvenció 
del 100% de la taxa.

Propietaris 
d’habitatge de 
protecció oficial 
(HPO) 

Impost sobre béns immobles: bo·
nificació del 50% durant 5 anys des de 
l’atorgament de qualificació definitiva, 
no acumulable a altres ajuts. Es pot sol·
licitar en qualsevol moment anterior a la 
finalització del periode de 5 anys.

Propietaris 
d’habitatges 
cedits a la Borsa 
de Lloguer Social 
Municipal

Impost sobre béns immobles: sub·
venció del 100% 
• Si ha estat tot l’any cedit a la borsa o 
proporcionalment als mesos de cessió. 
• Els seus propietaris han de ser perso·
nes físiques o entitats sense afany de 
lucre.

Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturale-
sa urbana (plusvàlua): subvenció de 
fins a un 95% quan l’habitatge heretat es 
manté durant quatre anys consecutius 
a la borsa de lloguer social municipal i 
qui l’hereta són els descendents, ascen·
dents, cònjuge o parella de fet.
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Atenció ciutadana
Per a més informació dels requisits,  
documentació necessària i presentació  
de sol·licituds podeu adreçar-vos a:

Presencialment a les Oficines  
d’atenció ciutadana (OFIAC)

OFIAC La Riera. La Riera, 48  
(de dilluns a divendres, de 9 a 19 h)
OFIAC Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47  
(de dilluns a divendres, de 9 a 15 h)
OFIAC Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82  
(de dilluns a divendres, de 9 a 15 h)
OFIAC Molins. C. Nicolau Guanyabens, 23-25  
(de dilluns a divendres, de 9 a 15 h)
OFIAC Pla d’en Boet. C. Juan Sebastián el Cano, 6  
(de dilluns a divendres, de 9 a 15 h)
OFIAC Cirera. C. de Cadis, 1  
(de dilluns a divendres, de 9 a 15 h)

Per internet a:

www.mataro.cat/tributs 
L’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana  
www.mataro.cat/oficinavirtual 

Per telèfon:

Telèfon d’atenció ciutadana 010*
Telegram municipal d’atenció ciutadana 
687 20 01 00   /   606 61 43 07

Des de fora de Mataró 807117010 (de les 8 a les 19 h de dl a dv.)
*Cost de la trucada: el preu de les trucades dependrà en cada cas de les 
tarifes estipulades per cada operador.

-
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COPA
CATALUNYA 

Els mataronins tornen a 
sumar una nova victòria 
davant del Sedis

Els d’Albert Peña, després de 4 der-
rotes consecutives, es van retrobar 
amb la victòria davant del cuer de 
la categoria, el Sedis Hidrology. 
Però ho van fer recuperant les bo-
nes sensacions amb una victòria 
sense contemplacions.

De fet, al fi nal del primer quart, ja 
dominaven en el marcador de forma 
clara i contundent, situant un 19 a 
9. Tot i això, els pirinencs van acon-
seguir no despenjar-se abans del 
descans, fi ns al punt d’apropar-se 
en el marcador, i enviant el partit 
als vestuaris refl ectint un 35 a 28. 

Els taronges van sortir dels ves-
tidors mentalitzats que no podien 
permetre que el partit s’escapés, 
i amb ben pocs minuts ja havien 
sentenciat el matx, que arribaria 
al fi nal del tercer quart 61 a 42.

L’últim període, ja sense història, 
va acabar de servir perquè els locals 
fessin encara més gran la diferèn-
cia en el marcador, a més a més de 

El Mataró Feimat és 
equip de play-o� s
27a jornada
CC Badalona – Terrassa .................. 66-62
Minguella – Vic ...................................56-75
Bisbal – Castellar .............................. 70-56
Sant Adrià - MATARÓ FEIMAT ..........78-82
Alpicat – Granollers .......................... 72-78
Cerdanyola – Artés .......................... 78-80
Sant Josep - Sant Cugat ................. 74-76
MATARÓ PARC BOET - Sedis ........... 58-66

Classificació 
Sant Adrià 50; MATARÓ FEIMAT 48; Sant 
Josep 47; Vic i Cerdanyola 43; MATARÓ 
PARC BOET i Artés 42; Sant Cugat 40; 
Granollers 39; Bisbal i CC Badalona 
36; Alpicat 35; Castellar 34; Minguella, 
Terrassa i Sedis 31. 

28a jornada (23 i 24 d'abril)
Quan només queden tres jornades, el 
Mataró Feimat rebrà al Mora el Bisbal, 
un rival sense res en joc, mentre que el 
Mataró Parc Boet torna a jugar a casa, 
aquest cop contra el mític Cotonificio.

La zona baixa no canvia
Jornada 8
Cerdanyola - GEIEG .......................... 59-42
Les Corts - Valls .................................76-39
Almeda - PASARELA MATARÓ ......... 51-42
Terrassa - Gramenet........................ 59-57
Grup Barna - Barça CBS ...................75-59

Classificació 
Joventut Les Corts 30; Basket Almeda 
29; GEiEG 26 i JE Terrassa 27; Cerdanyola 
26; Barça 22; Grup Barna 21; PASARELA 
MATARÓ 20; Valls i Gramenet 19. 

Jornada 9 (23-24 abril)
Les noies del Pasarela Mataró tornen a 
jugar fora de casa, en aquest cas contra 
el Grup Barna, rival directe de les grogues.

Copa Catalunya F.

Els taronges es recuperen. | D.F

51  BASKET ALMEDA

42 PASARELA MATARÓ

PASARELA MATARÓ: Fuentes (0), 
Gómez (6), Fernández (3), Martínez 
(0), Carolina Del Santo (6), Ferrer (0), 
Hurtado (3), Cordón (15), López (2) i 
Dixon (7).
PARCIALS: 11-13, 8-3, 17-15 i 15-11.

COPA CAT. FEM. | Les noies d’Adrià 
Castejón no van poder donar la sorpresa 
contra l’Almeda, el segon classificat de la 
categoria, tot i mantenir opcions fins al fi-
nal del tercer quart, on van patir el desgast 
i ja no van poder aguantar el seu rival, per 
acabar perdent per 51 a 42. Amb aquesta 
derrota les grogues segueixen terceres per 
la cua, quan ja només falten dues jornades.

COPA CAT. MASC. | Els de Marc 
Guillem van aconseguir una gran victòria el 
passat dissabte derrotant el líder de la ca-
tegoria, el Sant Adrià, a la seva pròpia pista. 
La victòria, combinada amb la derrota del 
Sant Josep, permet als mataronins escalar 
fins al segon lloc de la taula, assegurar-
se matemàticament l’accés als playoffs i 
mantenir vives les opcions d’aconseguir el 
primer lloc, després d’assegurar-se també 
l’average contra el Sant Adrià.

Esforç sense premi

Victòria de prestigi

poder recuperar sensacions, que 
de ben cert ho necessitaven, fi ns 
a arribar al 84 a 55 fi nal. Amb la 
victòria, els mataronins recuperen 
la cinquena posició a la taula.

El Mataró Parc Boet trenca la 
ratxa amb una exhibició

78 SANT ADRIÀ

82  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Aguirrezabala (4), 
Guallard (3), Serratacó (23), Costa (4), 
Ventura (0), Ariño (18), Romero (20), 
Tardio (3), Coll (4) i Traver (3).

PARCIALS: 12-21, 25-23, 22-23 i 19-15.

84 MATARÓ PARC BOET

55  SEDIS HIDROLOGY

MATARÓ PARC BOET: Rubio (23), 
Gómez (2), Canals (9), Hermoso (16), 
Arnau (4), Viñas (3), Navarro (4), Franch 
(2), Forcada (15), Duran (2) i Salmeron 
(4).
PARCIALS: 19-9, 16-19, 26-14 i 23-13.

www.eltotesport.com |  P. 7BÀSQUET
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Pepo Juárez, màxim golejador. | D.F

Imatge de la primera volta. | ARXIU

S'escapen els 3 punts

El partit es va desenvolupar en un 
context de tensió constant. La in-
tensitat i un ritme boig van marcar 
un emocionant partit on el control 

i la possessió habitual dels mataro-
nins es va veure contrarestada per 
la treballada defensa del Pineda, 
que reduïa espais i difi cultava molt 
el joc, mostra d'això és el 3 a 3 fi nal, 
tot i avançar-se per 2 a 3.

Un Aliança Mataró sense sort cedeix l'empat

24  JOVENTUT MATARÓ

25 SALLE MONTCADA

JOVENTUT MATARÓ: Oriol Mas (15 at) 
i Pol Gavañach porters; Marc Martínez 
(3), Toni Busquets, David Pedragosa 
(2), Àlex Bosch (4, 3 de p.), Pepo Juàrez 
(4), Oriol Vaqué (1), Roc Segarra (3), 
Dani Aguilera (1), Bernat Bonamusa (2), 
Berenguer Chiva (1), Marc Castilla (1), 
Jan Bonamusa, Eric Martínez (2). 

PARCIALS CADA 5':  3-3, 3-4, 7-5, 11-7, 
15-8, 15-10 descans; 15-14, 18-17, 21-19, 
22-21, 23-22, 24-25.  

1A ESTATAL
MASCULINA

Bona primera part del 
Joventut i segona molt fluixa 

El Joventut havia de trencar la mala 
ratxa de tres partits perduts, però no 
ho va fer caient davant el Montcada, 
rival directe per la cinquena posició.  
El partit va estar marcat per una mala 
actuació arbitral de la qual es van 
queixar ambdós equips, que dintre 
la primera part ja van veure dues 
vermelles, una per bàndol. L'equip 
local a la primera part va aprofi tar 
les exclusions visitants per obrir forat 
davant un equip visitant desconcer-
tat, que topava amb un inspirat Oriol 
Mas i també veia com el Joventut li 
feia mal al contraatac i s'arribava a 
posar set gols amunt (15-8).

A la represa el Joventut  va sortir 
relaxat i els montcadencs, amb Pau 
Maresma conduint, penetrant molt 
bé i jugant  molt bé amb el pivot, 
van anar reduint fi ns al 15-14, des-
prés que el Joventut encadenés 10 
minuts sense marcar, topant amb el 
porter visitant. A partir d'aquí va ser 
el Mataró el que va començar a veure 
exclusions, però tot i això va entrar 
als cinc minuts fi nals amb avantatge 
(23-22). Però en aquest tram fi nal hi 
va haver molts despropòsits i  amb 

El títol està per decidir
27a jornada (16 abril)
Maristes Zarag- Sesrovires. ........... 27-35
S Joan Despí - S.Martí Adr. ..............31-23
Gavà - Esplugues  ..............................25-32
Lleida Pardinyes - Sant Quirze ..... 20-39
Palautordera- Salle Bonanova ...... 37-25
JH MATARÓ - Montcada  ..................24-25
Sant Cugat - Granollers B ...............26-36
OAR Gràcia - Sarrià ...........................28-34
Classificació 
Granollers B 47; Sant Quirze 46; Sarrià 
42; S. Martí Adrianenc 40; JOVENTUT 
MATARÓ, Sesrovires i Montcada 32; Pa-
lautordera 26; Mar. Zaragoza, Sant Cugat 
23; Sant Joan Despí 20; Salle Bonanova 
i Esplugues 19; OAR Gràcia 16; Lleida 
Pardinyes 8; Gavà 5. 
28a jornada (23 d'abril)
ESPLUGUES - JH MATARÓ 
El Joventut ha de reaccionar o el final 
de temporada serà un calvari després 
d'una temporada que no havia estat 
pas dolenta. A la primera volta es va 
guanyar 36-27 i la temporada passada es 
va guanyar allà per 28-30.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: Vilanova- JHM B 26-34. 
Baixen a 3a Pr.; 3a Prefer.:  JHM Atlètic  
- Garbí B 29-22. Pugen a 2a; Juvenil 
mas.: Bordils- JHM A 31-31; Cadet mas: 
Fornells- JHM 34-38; Inf.Masc.: Bordils B- 
JHM  22-27; Cadet fem: Agramunt - JHM 
13-37; Inf. fem.: JHM - OAR Gràcia  13-28; 
Copa Federació sènior  fem.: Llavaneres - 
S.Est. Palautordera 29-23.

El deixen escapar a la represa

pèrdues, i el Montcada no va fallar 
capgirant el marcador.

TERCERA
DIVISIÓ
23a jornada (10 abril)

Montsant - Penya Johan ...................... 3-1
Lliçà d'Amunt - Sagarra ......................4-5
Centelles - San Joan Vilassar  ............7-2
Santa Coloma - Premià ........................5-1
Vilassar Mar - Lloret ............................. 5-3
Arenys Munt - Parets ............................7-2
Pineda - ALIANÇA MATARÓ .................. 3-3
Arrels - Cerdanyola  ..............................1-4
Classificació 
Cerdanyola 66; Centelles 48; ALIANÇA 
MATARÓ 44; Montsant 42, Lliçà d'Amunt  
39; San Joan Vilassar i Premià de Mar 37; 
Vilassar de Mar 35; Arrels i Penya Johan 
34; Sagarra 28; Pineda i Arenys de Munt 
27; Santa Coloma 22; Parets 17 i Lloret 6.

3  PINEDA

3  ALIANÇA MATARÓ

FUTSAL ALIANÇA: Paquito Pares, 
Cristian Sevilla, Carlos Villarin (1), 
Abdyck Gómez, Cristian Sevilla, Marc 
Caballeria (2), Eric Izquierdo, Miki 
Rodríguez, Marcel Catà, Raul Pulido.

el Esporttot HANDBOL
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El Laietània frega la 
classificació per a la final A 
després de guanyar el grup 
de forma clara

El dissabte 16 d'abril es va disputar 
a l'Estadi Municipal la 2a jornada de 
la Lliga Catalana d'Atletisme sota 
l'organització del GA Lluïsos, i el CA 
Laietània, tot i guanyar el festival, 
després de 13 anys, ha quedat fora 
de la fi nal A de la Lliga i haurà de 
disputar la fi nal B (llocs del 9 al 16) 
que es disputarà a Santa Coloma 

de Gramenet. El GA Lluïsos, que va 
quedar 3r, darrere del Vic, disputa-
rà la fi nal C (llocs del 17 al 24) que 
es disputarà a Mataró. Totes dues 
seran diumenge 24 d'abril.
Dels resultats individuals cal desta-
car els següents:

Primers llocs.- J.A.García Bragado (CAL) 
5 km marxa (22:55.45); Dani Corado (CAL) 
en javelina (46.07); Martina Ballesteros 
(CAL) en 200 m (25.83); M.A. Noell en 5 km 
marxa (30:21.91); Mariona Gaspar en perxa 
(2.90); Maria D.Badji (CAL) en triple (11.20).

Dvorak no va tenir èxit. | ARXIU

L'equip d'atletisme del Laietània, guanyador però fora de la fi nal A. | CEDIDA

La mataronina no es guanya 
l'accés directe al preolímpic

La palista mataronina Gàlia Dvorak 
va disputar entre els dies 12 i 15 
d'abril el Preolímpic Europeu de 
Tennis Taula a la ciutat sueca 
d'Halmstad (Suècia), però no va 
poder fi car-se entre les 1o classifi ca-
des, cosa que era molt complicada. 
De tota manera passar eliminatòri-
es li haurà servit per obtenir més 
punts i tenir opció encara d'acabar 
entrant entre les 22 jugadores que 
falten per completar les 64, i que 
entraran per rànquing (com a molt 
dues per país), cosa que se sabrà 
a fi nal de mes.

A la fase prèvia la Gàlia (n.105 del 
món) va quedar primera de grup 
derrotant Tan (TUR, 435a) per 4-0, 
Hadziahmetovic (BOS, 253a) per 4-0 
i Partyka (POL 76a) per 4-2. 

Va passar a la ronda de 1/32 de 
fi nal superant Sarah De Nutte (LUX, 

120a) per 4-2, però caient davant 
l'alemanya Petrissa Solja, la millor 
jugadora nascuda a Europa i13a del 
rànquing mundial, per 1-4.

A la repesca va superar Nicole 
Trosman (ISR, 250a) per 4-2, pero 
va caure davant Margarita Pesotska 
(UCR, 66a) per 3-4 després d'un par-
tit duríssim i tremendament igualat 
que la mataronina dominava per 3-2.

El CA Laietània a la final B i el GA 
Lluïsos a la C de la Lliga Catalana Segons llocs.- Oriol Ciurans (CAL) en 800 

m (2:00.02); Albert López (LL) en 5000 m 
(16:14.95); Andreu Vilarrasa (CAL) en 5 km 
marxa (28:05.32); Ivan Tirado (CAL) en pes 
(12.85); Jordi Vallès (CAL) en alçada (1.82 
m); Carla Moreno en 800 m (2:21.87); Cèlia 
Gaspar en perxa (2.90); Sònia Martin (LL) en 
5 km marxa (33:29.01); Anna Carolina Silva 
(CAL) en martell (31.04); CAL amb Marina 
Dolz, Anna Martín, Martina Ballesteros i 
Carla Moreno en 4x400 m (4:21.52).

Enrique Luque 7è a la 
Cursa del Corte Inglés

A la històrica 38a Cursa El Corte 
Inglés de Barcelona celebrada el 
passat 10 d'abril, amb una partici-
pació de més de 65.000 persones 
(cursa amb més participació del 
continent europeu), el mataroní 
Enrique Luque (Ríos Running Team 
Mataró) va assolir la setena plaça 
de la general, sent el segon atle-
ta estatal.

Gàlia Dvorak tot i no superar el
preolímpic encara pot anar a Río

Sense opcions
L'equip masculí del Quadis 
té la permanència quasi 
impossible

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró va jugar dos partits molt 
difícils de la Superdivisió Estatal 
el cap de setmana passat i els va 
perdre tots dos. 

El primer per 0-4 davant el Borges 
(3r classifi cat) i per 1-4 davant l'Ar-
teal Santiago (4t classifi cat). L'única 
victòria la va aconseguir Xavier 
Peral superant Rafael Taboada per 
3-0. Van completar l'equip Yordi 
Jason Ramos i Toni Prados.

L'equip mataroní és penúltim amb 
3 punts, a 7 de la salvació, i amb no-
més 8 per jugar. 

Els dies 26 i 27 jugarà a terres 
andaluses davant Hispalis i Priego, 
però la salvació està pràcticament 
impossible, ja que s'haurien de su-
mar tots els punts i el Priego és el 
2n classifi cat, sembla doncs que no-
més un miracle evitaria el descens.

www.eltotesport.com |  P. 9HANDBOL POLIESPORTIU
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OK LLIGA 
FEMENINA

tampoc van trigar gaire a capgi-
rar de nou el marcador –4-2 quan 
s'havien jugat deu minuts–. 

Quatre minuts més tard, Pablo 
i Povedano aconseguien empatar 
altre cop, i la resposta del Sant 
Feliu trigava pocs segons a arribar, 
amb el 5-4. Povedano feia el 5-5 
a falta de poc més de tres minuts, 
però una pèrdua de bola permetia 
als locals fer el 6-5 que seria el 
defi nitiu, ja que el Mataró no va 
ser capaç d'aconseguir moure el 
marcador en els minuts fi nals de 
l'enfrontament.

1  MEDICARE SYSTEM

0  CERDANYOLA

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Érika 
Arellano (portera), Carla Fontde-
glòria, Ona Castellví, Xantal Piqué (1), 
Laura Manzanares; Júlia Canal, Anna 
Fontdeglòria, Marta Soler i Ariadna 
Escalas (ps).

6  CHP SANT FELIU

5  MIS IBÉRICA CHM

MIS IBÉRICA CH MATARÓ: Sergi 
Grané (porter), Èric Florenza, Marc 
Povedano (2), Jordi Bartrés (1) i Èric Se-
rra –cinc inicial-, Marçal Oliana, Ricardo 
Valverde (1) i Pablo Fernández (1).

La victòria, permet seguir 
aspirant a la cinquena plaça, 
just per darrere dels 4 millors 
equips d’Europa. 

Després de gairebé un més sense 
jugar OK Lliga, i de jugar la Copa de 
la Reina el cap de setmana passat, 
el Medicare System Mataró tornava 
al pavelló Jaume Parera per afron-
tar la recta fi nal de la temporada. 
Va ser un partit travat contra el 
Cerdanyola, de domini local, però 
amb massa contracops perillosos 
per part de les de verd i blanc, que 

En un partit molt disputat, 
el Mis Ibérica va tenir opcions 
fins al final

El Sant Feliu segueix aspirant a 
l'ascens, i necessitava la victò-
ria davant del Mis Ibérica Mataró 
el passat dissabte. Els homes de 
Vadillo van jugar un bon partit, 
en un enfrontament molt igualat 
en el que podria haver guanyat 
qualsevol dels dos, amb les erra-
des a bola parada com a factor 
determinant.

A la primera meitat es va avan-
çar el Sant Feliu de penal, i per la 
seva banda el Mataró va fallar-ne 
dos –Povedano i Florenza–, amb 
bones intervencions del porter 
local, arribant al descans 1-0, quan 
el resultat podria haver estat 1-2.

Els gols van arribar a la repre-
sa, avançant-se els mataronins 
de seguida amb gols de Valverde 
i Bartrés (1-2), però els locals 

van obligar a Arellano a lluir-se en 
més d’una ocasió. A l’altra banda, el 
domini mataroní no es concretava.

El primer gol del partit va arribar 
ben entrada la segona part, quan 
un xut de Carla Fontdeglòria el va 
refusar la portera, i Xantal Piqué 
va recollir el refús per convertir-lo 
en l’1-0 que seria, ja, el resultat 
defi nitiu.

Perseguint la 5a 
posició
Jornada 22
Sferic Terrassa - Gijón ............................. 2-5
Igualada - Bigues i Riells .........................1-4
Girona - Alcorcón .......................................1-4
MATARÓ - Cerdanyola ................................1-0
Palau Plegamans - SM del Pilar .............5-1
Vilanova - Voltregà ................................... 2-5
Las Rozas - Manlleu ................................... 1-3

Classificació
Voltregà 58; Manlleu 52; Gijón 49; Palau 
de Plegamans 46; Las Rozas 35; Alcorcón 
32; MATARÓ 31; Terrassa 30; Vilanova 29; 
Cerdanyola i Bigues i Riells 26; Igualada 
20; Girona 12 i SM del Pilar 1.

A Alcorcón per Sant Jordi
Partit complicat a la pista del 6è 
classificat, a un sol punt per sobre de les 
mataronines. La temporada passada van 
perdre per la mínima, 2-1, mateix resultat 
que a casa aquesta temporada.

Buscant acabar bé la 
lliga
Jornada 22
Santa Maria del Pilar - Girona ................1-4
Sant Feliu - MATARÓ..................................6-5
Mieres - Manlleu .........................................1-6
Arenys de Munt - Rivas Las Lagunas ...4-1
Palafrugell - Sant Cugat .......................... 2-5
Alcobendas - Vilanova ............................. 2-3
Tordera - Barça B ......................................5-5

Classificació
Barça B 47; Manlleu 45; Girona 43; 
Alcobendas 41; Sant Cugat i Sant Feliu 
40; Tordera 33; Arenys de Munt 32; Pala-
frugell 28; MATARÓ 27; Vilanova 25; Rivas 
Lagunas 19; Mieres 12; SM del Pilar 10.
Visita del Mieres
A les 20.30 visita del penúltim classifi-
cat. Allà es va guanyar 5-7.

Les mataronines celebrant el gol | D.F

1a Estatal Masc.

Falta encert a pilota aturada

el Esporttot HOQUEI PATINS

El Medicare System s'imposa 
al Cerdanyola per la mínima
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Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

Luís Vila 12è classificat 
al Triatló de Cannes

Luís Vila abans de començar  | Cedida

L'atleta del club mataroní 
aconsegueix un gran resultat 
a la Costa Blava

Luís Vila (CN Mataró) va anar al tri-
atló internacional de Cannes, una 
competició amb molt de nivell, en 
distàncies de 2200 m - 80 km - 20 
km, fi nalitzant en 3.46 i aconse-
guint la 12a posició absoluta, que 
tal com estava el cartell, és un molt 
bon resultat. 

Per una altra banda l'Oriol Gili va 
anar al Half de l'Atmella de Mar en 
distàncies de 1900m - 90km - 21km, 
on va acabar el 6è absolut amb 4.42.

El pròxim cap de setmana s'obre 

Van tardar cinc hores a fer 
els quasi 15 km que separen 
Còrsega i Sardenya

El passat 20 de març tres neda-
dors del Centre Natació Mataró 
van fer una gran gesta esportiva 
en realitzar la travessa de l'estret 
de Bonifacio, que és el que separa 
les illes de Còrsega i Sardenya, i 
per on aquells que han anat amb 
vaixell fi ns a Itàlia hauran passat 
molt possiblement.

Els components del grup eren 
Sergio Fiori, de 53 anys, d'origen 
italià, nascut a Bergamo i resident 
des del 2001 a Sant Andreu de 

el calendari ofi cial, diumenge amb 
les Triatlons de Blanes i el Doble 
Olímpic de Terres de l'Ebre, amb 
representació del CN Mataró.

Els nedadors del  CN Mataró just abans de començar la travessa. | D.F

Llavaneres, Juan Emilio Fernàndez 
Garcia, de 49 anys, resident a 
Badalona i Xevi Usas Torrents, de 
45 anys, resident també a Sant 
Andreu de Llavaneres. I anaven 
acompanyats del director d'ope-
racions Tommasino Muntoni, d'un 
metge i d'un assistent.

Van partir de la Punta Sperone 
a Bonifacio, a Còrsega (França), a 
les 9.10 hores i van arribar a les 
14.12 a a Spiaggia Rena Bianca a 
Santa Teresa di Gallura, a Sardenya 
(Itàlia), després de 5 hores i 2 mi-
nuts de travessa, temps que van 
tardar per recórrer els 14,446 km 
del recorregut. 

Sisè lloc del 
CN Mataró

El passat cap de setmana a la pis-
cina de la Nova Escullera del CN 
Barcelona es va celebrar  una nova 
edició de la Copa Catalana de na-
tació amb una nombrosa represen-
tació del Centre Natació Mataró 
que es va classifi car en la sisena 
posició general per equips, tot i que 
no s'ha preparat la competició, ja 
que estan entrenant fort de cara a 
les competicions més importants 
de juny i juliol.

A nivell individual cal destacar a 
Berta Cantó, que va quedar 2a a les 
proves de 100 m (1:13.42) i 200 m 
braça (2:39.60), en ambdós casos 
per darrere de la gran Jèssica Vall.  
I també a Guillem Pujol que fou 2n 
en els 200 m lliures (1:54.23) i 5è en 
els 100 (53.04), Martí Penedès amb 
un 4t lloc en 400 estils (4:34.68), 
5è en 200 estils (2:12.43) i 5è també 
en els 800 lliures (8:37.42), Berta 
Triola 5a en 200 lliures (2:07.25) i 
6a en els 100 lliures (59.59), Aina 
Triola 6a en els 100 m (1:09.34) 
i els 200 m esquena (2:26.61), 
Carla Chaves 6a en els 400 estils 
(5:09.18) i Marina Martínez 6a en 
els 200 braça (2:44.73). 

Tres nedadors del CN Mataró 
travessen l'estret de Bonifacio

www.eltotesport.com |  P. 11POLIESPORTIU
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Handbol| Óscar Mainar i 
Eduardo Calle campions de 
Catalunya amb el FCB
El 3 d'abril a Sant Feliu del 
Llobregat el mataroní Òscar 
Mainar es va proclamar campió 
de Catalunya d'handbol juvenil 
amb el FCB en guanyar a la fi nal 
al BM Granollers 26-27. 
El 17 d'abril va ser Eduardo Calle, 
el qui va apoderar-se del títol ca-
det també amb el FCB derrotant 
a la fi nal el Granollers per 33-25, 
sent clau en defensa i en atac.

Ciclisme| Bon inici de la tem-
porada ciclista d'ECM
L'escola de ciclisme de l'Esport 
Ciclista Mataró va tenir un bon 
inici de temporada. El 2 d´abril a 
Castelldefels, en la copa catalana 
de ciclisme infantil de carre-
tera va destacar el primer lloc 

d'Irune Sanchez en Categoria 
Principiant Fèmina. El diumenge 
9 començà la lliga catalana de 
ciclisme en pista a Mont-Roig del 
Camp. Marc Ortiz en categoria 
cadet va guanyar totes les cur-
ses i Miguel Rodríguez acabar 
en una meritòria 4a plaça. En 
alevins idèntics resultats per als 
Saul i Citlali Pareja, en acabar 
tots dos en 2a posició. L'escola 
de ciclisme de l'EC Mataró es va 
emportar la general per equips.

Taekwondo| Tres medalles 
del Tonbal a l'Open d'Espanya 
El passat 15 d'abril es va celebrar 
a Benicàssim l'Open d'Espanya 
que és el campionat de més 
nivell que es celebra a l'estat es-
panyol, amb gran participació de 
competidors estrangers i només 
de cinturons negres. 

El CD Tonbal va aconseguir-hi 
tres medalles: Imanol Martín va 
ser plata en categoria cadet, Toni 
Moreno també va guanyar la pla-
ta en Màster-1 i la tercera va ser 
un bronze per a Carla Bernaola i 
Imanol Martín en parelles cadets. 
Marta Calzada i Hèctor Poza van 
quedar en 9è en categoria júnior.

Patinatge| Tres podis al 
Campionat de Barcelona ca-
det i juvenil 
El passat cap de setmana es va 
disputar a Parets el campionat 
de Barcelona amb participació 
del Patinatge Artístic Mataró 
que va aconseguir tres medalles: 
Pol López 2n en cadet masculí, 
Sandra Núñez 3a en cadet fe-
mení i Àxel Lobato 2n en juvenil. 
Tots tres aniran al Campionat de 
Catalunya.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

POLIESPORTIU

VOLS FER HISTORIA?

Vine i et regalarem una samarreta 
d’entrenament del CE Mataró!

VOLS FER

Vine i et regalarem una samarreta 
d’entrenament del CE Mataró!

contacte: club@cemataró  tlf: 931.767.022 (tarda)  MÉS INFO: WWW.CEMATARO.CAT WWW.CEMATARO.CAT

Vine i forma part dels primers equips de  
futbol femení del Club Esportiu Mataró!

 
Si tens més de 7 anys i vols defensar els colors groc i negres  

(en categories benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i sènior),  
t’esperem els dilluns a les 21h i els dijous de 20h a 21h*  

al Camp Municipal d’Esports del Centenari de Mataró
* A partir del 25 d’abril. Horaris provisionals per aquest període de proves. 
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Los milagros del cielo  12:10  17:00  19:30  22:00  00:30

Los recuerdos  20:10  22:15  00:20      [dl.-dm.+dj.] 16:00  18:00

Toro  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00    [ds.-dg.+dc.] 19:00

Capitan América: Civil War        [golfa dj. 28 a dv. 29] 00:00

El libro de la selva [dv.-dg.+dc.] 12:30  16:25  17:00  18:45  19:20  

 21:05  21:45  23:30  00:10     

 [exc. dj.] 12:10  16:00  18:15  20:30  22:45       [dj.] 17:00  19:20  21:40    

El héroe de Berlín 12:00  16:15  19:00  21:45  00:30

El secreto de una obsesión 21:20  00:30

 [dv.+dl.-dj.] [exc. dc.] 16:30  19:00  21:30               [dc.]  16:30  21:30

El cazador y la reina de hielo 12:10  17:00  19:30  00:15

 [dm.] 22:40               [dj.] 21:30

Julieta 16:20  22:00   [dl.-dm. + dj.] 20:00

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

Norman del norte           12:20   Altamira [dj.] 19:20

Kiki, el amor se hace 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Batman vs Superman 12:00  18:30  21:30  23:45

 [dl.-dj.] [exc. dc.] 16:15

El pregón 16:10       [dl.-dj.] 18:00       [dl.-dm.+dj.] 22:10    

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

Cien años de perdón      01:00        Zootrópolis     12:15  16:20    

(Òperes) Lucia di Lammermoor[dl.] 20:15 Rigoletto[dm.] 19:30

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

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

Hotel Transylvania 2 12:00  17:00 (24 abril)

O los tres o ninguno 19:00 (24 abril)

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

Spotlight 19:00  21:15  22:30 (22 abril)   

 18:00  20:15 (23, 24 i 25 abril)   

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Toro  16:00  18:10  19:30  20:20  21:45  22:30

Bienvenidos a Grecia  18:20  20:10  22:00

El secreto de una obsesión 18:00  20:15

El libro de la selva 16:00  17:00  18:10  19:15  20:20  22:30

Cantinflas 16:00

El héroe de Berlín 16:45  22:15

Julieta 16:00  22:25

El cazador y la reina de hielo 16:00  22:00

Objetivo: Londres 18:15  20:15

Kiki, el amor se hace 18:15  20:20  22:30

Kung Fu Panda 3 16:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Joan Millaret - AMIC

 Enèsima versió cinematogràfi -
ca que aporta ben poca cosa a les 
múltiples variacions sorgides del 
mite clàssic del fantàstic i el terror 
que ha estat i és el “Frankenstein” 
de Mary Shelley.

En un principi el canvi de pers-
pectiva recau en un ésser deforme, 
geperut, un pallasso apallissat, 
Igor, enamorat secretament de la 
bella trapezista, Lorelei. Aleshores 
el fi lm s’endinsa en la drecera fran-
kensteniana amb l’aparició de 
Victor Frankenstein que allibera 

'Electrocutats'

'Víctor Frankenstein' de Paul McGuigan

a Igor per convertir-lo en el seu 
ajudant.

Quan els dos personatges es 
troben comença aleshores la 
història coneguda de sempre. 
Malauradament les noves pro-
posicions s’esgoten en si matei-
xes, igual que tot el dramatisme i 
els problemes ètics o morals que 
atresora una història tan poderosa 
i eterna com la del científi c Victor 
Frankenstein i la seva desventu-
rada criatura. L’espectador resta 
pràcticament rostit entre tantes 
descàrregues i els responsables 
de l'operació quasi electrocutats.

Un moment de la pel·lícula

Pregunta de la setmana
Quin actor va interpretar 
Frankenstein per primera 
vegada el 1931?

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

Resposta del núm. 1714
‘Joachim Trier’

Guanyadors:
Salvador Cases i Majoral.

Recolliu les entrades a les 
nostres oficines, de:
dilluns a divendres de la
setmana següent a la
publicació d’aquesta revista.
C. d’en Xammar, 11 - Mataró

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades
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TORO

Dos germans es retroben després de 
cinc anys i emprenen un viatge per una 
Andalusia violenta i salvatge. Un viatge 
en el qual apareixen les velles ferides 
del passat i que els obligarà a reconci-
liar-se per salvar la vida.
Direcció: Kike Maíllo
Intèrprets:  Mario Casas, Luis Tosar, 
José Sacristán, Ingrid García Jonsson, 
Claudia Vega, Nya de la Rubia

GENERACIÓN Z

La Terra ha patit un apocalipsi zombi, 
però ha aconseguit sortir victoriosa. 
Ara,  un dels llocs més famosos per anar 
de vacances és el Resort Zombie. Però, 
una fugida al REZORT provoca novament 
el pànic.
Direcció: Steve Barker
Intèrprets: Dougray Scott, Jessica De 
Gouw, Martin McCann, Claire Goose
95min

RUMBA TRES, DE IDA Y...

Documental que repassa 55 anys de 
trajectòria d'un grup que ho ha estat tot 
en el món de la rumba: Rumba Tres. Un 
film que intenta descobrir aquest grup 
a tota una generació que el desconeix 
per complet.
Direcció: J. Capdevila, D. Casademunt 
Intèrprets:  Peret, Estopa, Lolita, Brau-
lio, Don Francisco, Luis Cobos, José Mota
84min

LOS MILAGROS DEL CIELO 

Una noia de 12 anys que pateix d'un rar i 
greu trastorn digestiu es troba de sobte 
miraculosament curada després de so-
breviure a un terrible accident.
Direcció:Patricia Riggen
Intèrprets: Jennifer Garner, Martin Hen-
derson, Brighton Sharbino, John Carroll 
Lynch, Queen Latifah, Hannah Alligood, 
Eugenio Derbez
109min

CEGADOS POR EL SOL

Remake de 'La piscina', centrat en el 
sinistre joc de relacions que formen una 
estrella de rock, la seva parella, el seu 
antic representant i amb la seva filla 
Penélope.
Direcció: Luca Guadagnino
Intèrprets: Ralph Fiennes, Dako-
ta Johnson, Tilda Swinton, Matthias 
Schoenaerts
120min

ROMANCE EN TOKIO

L'Amélie és una jove belga somiadora de 
20 anys que torna al Japó, on va passar 
part de la seva infància. Allà coneixerà 
a Rinri, el seu únic estudiant, un jove 
japonès amb el qual tindrà una història i 
descobrirà Japó.  
Direcció: Stefan Liberski
Intèrprets: Pauline Etienne, Taichi 
Inoue, Julie LeBreton
100min

105min
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Famílies consultant Llibres Gegants.  Arxiu 

Fa exactament 40 anys Mataró celebrava el 50è aniver-
sari de la Festa del Llibre. Era el 24 d'abril de 1976  a les 
deu del vespre al Parc Central. Es va anomenar "La Nit 
del Llibre" i ho va organitzar Robafaves, el COPP (Centre 
d'Orientació Psico-Pedagògic), ANCHE (L'Associació 
Nacional de Comunicació Humana i Ecologia), el Gremi 
de Llibreters i l'Ajuntament. El que va passar aquella 
nit va ser la llavor del Llibre Gegant que coneixem avui. 
Aquella nit es va produir una festa del tot reivindicativa 
de la que en va sortir un llibre que va recollir diferents 
manifestos: el primer Llibre Gegant de Mataró que, 
en aquest cas, no va ser de contes sinó participatiu. 
L'endemà d'aquell 24 d'abril, diferents periodistes lo-
cals també en van elaborar una revista: La Rambla. 

No va ser fi ns al 1978 quan "volíem que la gent es 
manifestés sobre l'Estatut Català" i per això "vam 
demanar a la gent que responguessin: Quin és l'Esta-
tut que volem per a Catalunya?", explica Pep Duran, 
fundador del Llibre Gegant, que relata com va sortir 
l'edició de "L'Estatut a la Plaça". De fet, Duran va po-
sar les paraules al què Aureli Masafrets havia ideat. 
Un any després, naixia el Llibre Gegant de Contes. 

El Llibre Gegant de la ciutat arriba al 
seu 40è aniversari. Són quatre dècades 
des que es va fer la primera edició del 
Llibre Gegant en una nit de 1976 en la 

que, els creadors, tampoc s'esperaven que avui 
arribarien tan lluny. La veritat és que el Llibre 
Gegant va evolucionar al Llibre Gegant de Contes 
ara fa 37 anys que és com el coneixem avui.

El model és tan singular i el format és tan 
tancat que ja s'ha exportat a diferents ciu-
tats catalanes i també internacionals, sem-
pre amb el segell mataroní al capdavant.

Com és avui aquest acte? Com ha arribat fi ns 
aquí? I, sobretot, com es va crear? Són pregun-
tes que, en el reportatge d'aquesta setmana 
responem gràcies a una trobada entre els cre-
adors i membres de la Comissió Ciutadana del 
Llibre Gegant que en aquests moments impul-
sen l'esdeveniment.

Llibres Gegants,
contes de totsREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer i Arxiu

El Llibre Gegant celebra el seu 40è aniversari 
aquest diumenge i el 90è de la Festa del Llibre

Tot Reportatge 1720 Llibre Gegant.indd   2 20/4/16   9:35



RANGE ROVER SPORT
landrover.es

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

www.landroverbarcelona.com

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

www.landrovervalles.com

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

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

La col·lecció de Llibres Gegants de Mataró està dipositada a la Biblioteca Pompeu Fabra.

5 elements imprescindibles

Dins d'un conte, i segons Pep Duran, hi ha cinc 
elements imprescindibles: foc, terra, aire, aigua 
i espai. Són les característiques que arriben a 
transmetre la història i que creen, segons Duran, 
l'ambient i la situació perquè mai es pugui tornar 

a repetir. La unió dels elements és, precisament, 
"la comunicació entre cadascun" perquè "un lli-
bre és només el suport" explica la mateixa font 
que creu que "un conte parla de la innocència de 
cada persona". El Llibre Gegant  de Contes també 
és això, el suport de la vivència que es viu durant 
aquelles hores en què s'escriu i s'il·lustra un conte.

Llibre Gegant de Contes

No va ser fi ns al 1979 quan "se'ns va acudir il·lustrar-lo", 
manifesta Duran. Va ser a partir d'aquí quan els con-
tes, conjuntament amb les il·lustracions, van prendre 
part del protagonista de la matinal propera a Sant 
Jordi. La part més reivindicativa desapareixia entre 
els relats i les històries de cadascú. "Els contes no 
reivindiquen, van directament a la part més tendra. 
Volem explicar-nos contes perquè ens expliquem a 
nosaltres mateixos", explica Duran al Tot Mataró.

"Vam tenir la sort que quan va néixer [l'acte] ja ho 
tenia tot", explica Duran que creu que l'esdeveniment 
no ha evolucionat en format: "tenia tot el que era su-
fi cient: color, olor, espai, paraula, música i creativitat". 
"Només vam anar afi nant la logística a mesura que 
passaven els anys", explica Joan Poch, involucrat al 
Llibre Gegant des de les primeres edicions i creador 
del cartell d'aquest 40è aniversari. Poch explica que 
"en un principi estava pensat per fer contes per adults 

o famílies però de mica en mica els nens i nenes van 
anar agafant protagonisme". "Ara ja no cal explicar 
"què és" el Llibre Gegant, tothom ho sap i sap què 
ha de fer", manifesta la mateixa font.

I tot plegat no deixa de ser una experièn-
cia perquè, segons Duran, "el llibre és només el 
suport, el què passa aquell dia no es pot cap-
tar". "El llibre és només el testimoni de la vi-
vència que viu cadascú durant aquelles hores". 

Il·lustradors professionals

Des que es va voler apostar pels il·lustradors pro-
fessionals o semi professionals al Llibre Gegant de 
Contes es va pensar que les il·lustracions havien de 
prendre protagonisme dels petits contes que s'expli-
caven. Mercè Llimona, Roser Capdevila, Maria Rius 
o Pilarin Bayés van participar en repetides ocasions 
d'aquest encontre entre professionals del mateix 
sector. La bona relació amb l'Associació Professional 

Reportatge
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 Anna Aluart 

 Daniel Ferrer 

La col·lecció de Llibres Gegants de Mataró està dipositada a la Biblioteca Pompeu Fabra.

una Comissió Ciutadana que és qui, ara, organitza 
l'acte. "Ho vam fer perquè no es perdés, és patrimo-
ni dels ciutadans i forma part de la seva història", 
explica Toni Blanch, membre de la Comissió. "Hem 
respectat l'essència del Llibre Gegant de Contes i 
l'hem adaptat al 2016", afegeix Blanch.

40è aniversari

Amb la celebració dels 40 anys del Llibre Gegant s'ha 
volgut recuperar l'emplaçament original del Llibre 
Gegant de Contes: la Plaça de Santa Anna. És per 
aquest motiu que, de forma excepcional aquest diu-
menge es farà en aquest espai i es retorna també a la 
palla que acompanyava l'indret i que ajudava a crear 
l'ambient inspirador per a autors i il·lustradors. En 
aquesta ocasió està previst que de nou es retorni a 
la veu de Pep Duran i la música de Quico Massafrets.

Exportació del model

És tan tancat el format i tan singular el model del 
Llibre Gegant de Contes de Mataró que moltes altres 
ciutats catalanes també el programen. En Pep Duran, 
a més, ha fet possible que "tothom el pugui fer" i 
ha anat a organitzar-lo dues vegades a Colòmbia, 
a Bogotà i a Cartagena de Indias, i una a Mèxic, a 
Xalapa. Sempre però, "explicant que és de Mataró".

El llibre és només 
el testimoni de la 
vivència que viu 
cadascú durant 
aquelles hores”

d'Il·lustradors de Catalunya (APIC), -nascuda el 1981- 
va permetre, en part, que cada any hi hagués prou 
talent per a mantenir el Llibre Gegant de Contes.

Abans de l'arribada de la Comissió Ciutadana cada 
un dels il·lustradors comptava amb un lot de material. 
Això també formava part d'un repte, ja que  molts d'ells 
havien d'emprendre altres tècniques a què estaven 
acostumats. El pressupost de l'acte ha provocat que 
els professionals ara hagin de portar el seu material.

Comissió ciutadana

Diferents discrepàncies amb l'Ajuntament van portar 
al COPP i Robafaves a replantejar-se el Llibre Gegant 
de Contes. Davant la possibilitat de deixar-se de fer, 
diferents persones a títol individual es van mobilit-
zar ara fa quatre anys a través de les xarxes socials.  
Amb el títol "Salvem el Llibre Gegant" es va crear 
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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

Arxiu 

Els floristes, optimistes amb Sant Jordi
Tot i la coincidència en dissabte de la diada, el sector espera unes bones vendes de 
roses, el 10 per cent de les quals es cultiven a la comarca

Empreses: Redacció

 El dia de la setmana en què 
cau la diada de Sant Jordi és clau 
per entendre, en part, l'èxit de la 

jornada. El fet que no sigui un dia 
festiu a Catalunya, però sí d'una 
gran festivitat arreu del país, fa 
preferible, segons alguns ente-
sos, que caigui en dia laborable 

per evitar la fuga de 'clients' el 
cap de setmana. Enguany cau en 
dissabte, però malgrat això els fl o-
ristes són optimistes i preveuen 
mantenir un volum de vendes 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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Prepara’t per a una
nova feina

Cursos subvencionats per a aturats. Preinscripció.
Els cursos són subvencionats – o cofinançats – pel SOC i el Fons Social Europeu.

PRÀCTIQUES
EN EMPRESES

Anglès gestió comercial 
(220 hores)
Dates: 09/05/16 a 19/07/16
Horari: Matí o tarda

Confecció i publicació de 
pàgines web (580 hores)
Dates: 30/05/16 a 15/12/16
Horari: de 15:00 a 21:00h

Finançament internacional
i Mitjans de pagament 
internacionals (270 hores) 
Dates: 03/05/16 a 26/07/16
Horari: 15:00 a 19:30h 
(de dilluns a divendres)

Jaume Balmes, 37-39 · 08301 - Mataró
Tel. 93 755 50 80 · info@mataroin.com 

Segons dades del Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya, 
la xifra de vendes que s'espera oscil·la entre els sis i els set milions 
de roses, una dada molt similar a la d'altres anys. D'aquestes, però, 
només al voltant d'un 10% es cultiva a Catalunya, concretament a 
la zona del Maresme que és on es concentra el nombre més gran 
de fl oricultors. Les altres procedeixen de països com Colòmbia i 
Equador, que són els principals importadors amb un 60% de quo-
ta de mercat. D'aquests països arriben varietats com la 'freedom', 
una de les més populars per la seva mida i vistositat. 

Un 10 per 
cent, de casa

d'entre sis i set milions de roses. 
Professionals del Mercat de la Flor 
i Planta Ornamental de Catalunya 
asseguren que s'estan avançant 
comandes per divendres, quan 
celebraran la diada moltes esco-
les i empreses. Això, i l'augment 
de vendes fora de Barcelona, vol 
compensar la possible caiguda de 
la demanda a la capital.

Un dels productors amb para-
da al Mercat, Toni Bertran –Flors 
Bertran Mas–, explica que la cam-
panya "pinta bé" tot i caure Sant 
Jordi en cap de setmana: "A la zona 
de Barcelona cauran les vendes 
però acabarem venent les ma-
teixes" que altres anys perquè es 
compensarà amb les xifres d'altres 
demarcacions i les vendes que es 
puguin avançar el divendres.

"Hi ha gent que ho ha passat 
a divendres per poder regalar la 
rosa. Hi ha moltes comandes per 
a aquell dia", assegura. Es trac-
ta sobretot d'espais que dissabte 
s'anticipen tancats, com empre-
ses o escoles. 
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Presentació del nou servei a restauradors Cedida 

  L’entitat fi nancera CaixaBank ha 
engegat el programa CaixaNegocis 
Restauració amb l’objectiu de do-
nar suport als bars i restaurants de 
la comarca del Maresme. Es tracta 
d’una proposta de servei especia-
litzada i iniciatives per impulsar 
el consum local i els pagaments 
electrònics. La iniciativa permet 
a l’entitat reforçar la seva relació 
amb els autònoms i les microem-
preses i aporta solucions de gestió, 
fi nançament i protecció als pro-
fessionals. Actualment l’entitat té 
1,5 milions de clients en aquest 
segment de clients -comerços, au-
tònoms, professionals i microem-
preses- amb una penetració del 

CaixaBank dóna 
suport a bars i 
restaurants

L’entitat financera impulsa 
el consum local i els 
pagaments electrònics

33 per cent entre els autònoms.
CaixaNegocis Restauració inclou 

diferents promocions per seguir 
impulsant el consum local i per 
això fi ns al 29 de maig CaixaBank 
convida als 700 primers clients a 
un àpat o consumicions per valor 
de fi ns a 10 euros a bars i restau-
rants del Maresme que operin el 
terminal TPV de l’entitat. El premi 
se l’emportaran els qui durant una 

setmana facin quatre pagaments 
de més d’1 euro amb el seu mit-
jà de pagament de CaixaBank o 
d’ImaginBank. 

La promoció vol potenciar tam-
bé els pagaments realitzats tant 
amb targeta ‘contactless’ com amb 
mòbil a través de les aplicacions 
de CaixaBank Pay i ImaginPay o 
amb la polsera ‘contactless’ de 
CaixaBank.

Empenta
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Una de les classes que ofereix l'Acadèmia Bull Cedida 

 Les Acadèmies BULL instrueixen 
i formen a futurs professionals de 
la seguretat, vigilància i control 
d’accessos amb els formadors més 
qualifi cats i les millors tècniques 
didàctiques. 

L’Acadèmia Bull Mataró és una 
de les 5 acadèmies que formen 

Bull Mataró ofereix les titulacions homologades per a 
una fàcil entrada al món laboral

part de Bull Group; la corporació 
més prestigiosa del sector, líders 
en formació homologada per la 
Generalitat i el Dpt. d’Interior, en 
matèria de seguretat a Catalunya, 
Illes Balears i Madrid. Ofereix cur-
sos per a personal especialitzat en 
seguretat com ara controladors 

La corporació líder en formació 
de professional de la seguretat

d'accés, vigilants, escortes privats, 
oposicions als Cossos Policials i 
acreditacions per fer els protocols 
de DEA i RCP de primers auxilis. 

Compta amb una gran experi-
ència, avalada per un elevadíssim 
percentatge d'alumnes aprovats i 
de titulacions expedides gràcies a 
la docència de professors altament 
qualifi cats.

Garantia màxima 
El seu principal objectiu és aconse-
guir que els seus alumnes s’acredi-
tin amb la titulació per poder oferir 
als seus clients els professionals de 
vigilància i seguretat que necessi-
ten, ja que els formen i preparen 
de manera estricta, professional i 
precisa per a cada lloc de treball.
Per tant,  Bull Group és una cor-
poració referent en diversos ser-
veis i sobretot en l’àrea de segu-
retat privada, garantia màxima de 
qualitat en formació i una porta 
fi able d’entrada al món laboral. 
Més informació a www.bullcon-
trol.es.  | Redacció
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COMPRA VENDA 

VENDO EQUIPO ESTÉTICA, olla pro-
fesional, máquina de alta frecuencia 
facial y capilar, marca Sorisa y máqui-
na de vapor, 295€. 626.529.009 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 
COMPRO MUÑECAS ANTIGUAS años 
40, 50, 60, 70, y juguetes antiguos, 
paso a domicilio, sin, compromiso y 
pago al momento, máxima seriedad 
y valoracion. Teléfono de contacto 
627.937.101, preguntar por Silvia 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82
Z. D’ARA. Piso de 86m2. amplio salón 
comedor con salida a balcón, vistas 
panorámicas y sol todo él día, 3h. 
cocina con galería, baño y aseo, oca-
sión, 90.000€. 626.529.009 
R. BERENGUER. Piso alto con as-
censor, amplio salón comedor, 3h. 
grandes, cocina con galería, baño, 
suelos de parket, mucho sol, ocasión, 
90.000€. 651.862.517 
VENDA PÀRQUINGS GRANS dimen-
sions. Possibilitat de fi nançament 
preferent. President Tarradellas 90. 
Mataró. 636.178.739 /627.416.252 
COMPRO PISO EN zona La Habana, 
Eixample y Centro. De particular. 
625.101.154 
¿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 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 

TRASPASSOS-LLOGUERS

TRASPASO PELUQUERÍA Mataró. 
666.478.299 
C/MAJOR. Piso con ascensor, 4h. 
amplio salón comedor con salida 
a balcón tipo terraza, cocina con 
mobiliario nuevo, baño completo, 
amplia galería posterior, buen piso, 
sol todo él día, 550€. 651.862.517
CENTRO. Piso tipo dúplex de 1h. 
dispone de comedor con cocina 
americana, dormitorio con suite, 
semi-amueblado, junto plaza de 
cuba, 500€. 651.862.517
TRASPASO PESCADERÍA en el cen-
tro, equipada, 11.000€. 626.529.009
MATARÓ-HAVANA. Átic-dúplex, 
1 habitació, terrassa. 500€/mes 
93.790.96.09 Ref. P1671
MATARÓ-ESTACIÓ. Pis de 2 habi-
tacions, any 2000, saló-menjador, 
cuina independent. 575€/mes 
93.790.96.09 Ref. P381
SANT POL DE MAR-Garrofers. 
Planta baixa amb piscina comu-
nitaria comunitaria, 3 hab., pati 
de 50m2, pàrquing. 900€ /mes 
93.790.96.09 Ref. P1595
BUSCO PIS LLOGUER. 696.545.669
PÀRQUING LLOGUER C/ Castaños. 
(2,30x4,76) 75€/mes 625.608.538 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
SE TRASPASA BAR en Cirera a 
pleno rendimiento. Teléfono 
679.247.824 
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 cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 

TREBALL

PRECISEM AUXILIAR CUINA, se-
nyora amb experiència, divendres i 
caps de setmana. curriculum1966@
hotmail.com 
EMPRESA EN MATARÓ. Busca con-
fección para mantelerías. Llamar al 
678.562.853

Interessades enviar C.V. a: 
NOU CORREU :  csp1698@gmail.com

BOTIGA DE ROBA 
A MATARÓ PRECISA:

DEPENDENTA
AMB EXPERIÈNCIA

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SE PRECISAN OFICIALAS de repun-
te y owerlock. 606.181.824 
BUSQUEM COMERCIAL AUTÒNOM 
per oferir inserció de publicitat en 
revista. Zona Mataró. Envieu CV a 
publirevmataro@gmail.com 
ES NECESSITA NOIA per xarcuteria 
(Argentona). Imprescindible dispo-
nibilitat pels caps de setmana. Es 
valorarà experiència. Interesats 
enviar currículum vitae a: info@
nclotes.com 
EMPRESA DE CABRERA de Mar. 
Necesita: Administrativa con conoci-
mientos de contabilidad. Interesados 
93.757.91.14 
EMPRESA DE CABRERA de Mar. 
Necesita: Ofi ciales de 1ª y 2ª de 
cerrajería, carpintería de aluminio 
y cristal. Interesados 93.757.91.14 
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 
PRECISEM CAMBRERES /
COMERCIALS. Dispensable bon 
tracte amb clients. Experiència. 
625.511.066 
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRÀCTIL elevadores, toros. 
M’ofereixo. Tinc anys d’experiència. 
630.865.863

núm. 1720 del 22 al 28 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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TREBALL

NOIA BUSCA FEINA cangur, depen-
denta, cambrera. 696.545.669
MATARÓ, SEÑORA CUIDA mayores. 
Referencias. 699.203.292 
BUSCO TRABAJO cuidado personas 
mayores, niños, limpieza. 611.322.267 
ME OFREZCO CUIDADO persona 
mayor, limpieza. Experiencia. Interna 
u horas. 688.390.663 
CATALANA SE OFRECE para limpieza. 
experiencia. referencias. 651.009.544 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
persona mayor, camarera habitacio-
nes. Experiencia. 631.557.336 
TRANSPORTISTA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo. Transporte nacional, 
internacional o chofer. 656.815.619
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, pri-
vades, casaments, aniversaris, etc. 
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 bo-
tones. 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 
PINTOR PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
DECLARACIONES DE RENTA, precios 
económicos. 663.704.422 
A L BA Ñ I L E R Í A ,  P I N T U RA . 
653.796.506 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506 
REFORMAS VARIAS. 661.711.239 
REFORMES, OBRES, REPARACIONS, 
albañileria, electricitat, fontaneria, 
lampisteria, gas, pintura. Econòmic, 
670.232.977 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. 629.988.598 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi.

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

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
NOV EDA D.  EXUBERANT E , 
ATRACTIVA. Culito respingón. 
Estrechita. 25 años. Completísima. 
666.090.642 
NOVEDAD TRAVESTI. Wendy. 
Bomboncito. 656.464.173 
MADRE SEPARADA BUSCO ayu-
da económica. Máxima discreción. 
Particular. 602.337.770 
QUIERES SABERLO TODO? 
Llámame. 93.419.03.49 www.sra-
rius.com 
TRAVESTI MORBOSA. MATARÓ. 
Jackeline 611.347.338 
QUIROMASATGISTA GUAPÍSIMA 
667.955.000 Mataró 
TERAPEUTA SEXUAL. Madureta ca-
talana. Consultes, assessorament. 
Qualsevol servei. 606.892.435 
TRAVESTI MORBOSA. MATARÓ. 
Jackeline 611.347.338 
NUEVA MASAJISTA PICANTE 
698.247.545 
MATARÓ. TRAVESTI GABRIELA. 
Muy femenina. Completíssima. 
651.586.484
MATARÓ. ESPAÑOLA MADURA. 
Separada en apuros. Citas concer-
tadas. 630.992.979 
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Gastronomia

La maduixa

Des del mes de març i fi ns al juny és 
quan podrem trobar en els nostres 
mercats les millors maduixes.

La maduixa és un aliment ric en 
vitamina C i, per tant, el seu con-
sum té efectes antioxidants en el 
nostre organisme, al mateix temps 
que resulta interessant l’efecte des-
infectant i de resistència davant les 
infeccions. Aquesta vitamina també 
té un paper important en la forma-
ció de col·lagen, a més d’afavorir 
l’absorció del ferro, per la qual cosa 
té un efecte de prevenció i de millora 
davant de casos d’anèmia.

Són també una bona font d’àcid 
fòlic a part d’aportar fi bra. L’aigua 
és un dels components principals la 
qual cosa la fan un aliment diürètic 
que depura el nostre organisme i 
ajuda a combatre la retenció de lí-
quids. A la vegada, les maduixes són 
pobres en sucres, per la qual cosa el 
contingut calòric és reduït. Al voltant 
dels 100 grams de maduixes apor-
ten unes 34 calories.

A més a més, tot i que l’aportació 
calòrica sigui baixa, la interessant 
aportació d’hidrats de carboni fa que 
les maduixes ens donin una bona 
dosi d’energia.

Les maduixes també tenen un alt 
contingut en potassi, pel que és molt 
recomanable en casos de persones 
que tenen la tensió arterial alta.

Un equip d’investigadors de la 
Universitat Politècnica delle Marche 
(Itàlia) també han constatat recen-
tment en un estudi que el consum 
de maduixes redueix els nivells de 
colesterol dolent i de triglicèrids, tot i 
que els voluntaris que hi van partici-
par van haver de consumir mig quilo 
diari de maduixes durant un mes.

TOT GRANOLLERS - AMIC

 

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-2421 EIXAMPLE, Piso  de 3 hab., cocina offi ce, 1 baño, balcón exterior…..............................525€ T.I.
REF. A-1446 Z. CENTRO, Ático con terraza, 1 hab, totalmente amueblado y equipado........................525€ T.I.
REF. A-4302Z. CERDANYOLA,   Piso con terraza, 2 hab., cocina offi ce................................................500€ T.I.
REF. A-7009 LLANTIA,  Reformado, 2 hab. cocina semiamericana, amueblado..................................550€ T.I.
REF. A-5127 CIRERA, Piso con cocina independiente, salón con chimenea, 3 hab., patio…………650€ T.I.
REF. A-2343 VIA EUROPA, Amueblado y equip., 95m2,  4 hab. 2 dobl, cocina offi ce, galeria anexa....750€ T.I.
REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso de 2 hab., cocina americ., a.a. y calefac., amueblado y eletrod.....600€ T.I.
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SELECCIONEM A MATARÓ, ARENYS DE MAR I ARGENTONA
AGENT D’ASSEGURANCES EXCLUSIU

CONTACTE: SUCURSAL MATARÓ
Camí de la Geganta 1 · 08302 Mataró
T/ 937 906 217 · sucmataro@mgs.es

S’OFEREIX:
• Ingressos inicials garantits
• Formació d’inici i continua a 

càrrec de l’empresa
• Suports continuats de 

Màrqueting, captació de clients i 
tècniques de venda

• Àmplia gamma de productes 
asseguradors i financers

ES REQUEREIX:
• Caràcter emprenedor
• Iniciativa i dots comercials
• Graduat en Educació Secundària
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Arrenca un nou festival de música eclèctica
El programa El Radiocassette de Mataró Ràdio impulsa el Festicassette per recuperar 
"l'hàbit dels mataronins de consumir música en directe"

Música: Redacció

    Un nou festival de música ar-
renca aquest diumenge a Mataró. 
L'impulsa el programa de Mataró 
Ràdio El Radiocassette i la seva 
alma mater, Pere Vicenç Sánchez 
assegura que "El festival vol poten-
ciar la personalitat dels escenaris 
de la ciutat i recuperar l’hàbit dels 
mataronins de consumir músi-
ca en directe”. Amb l’objectiu de 
descobrir talents emergents de la 
ciutat, el festival compta ja amb 
tres escenaris diferents i mitja dot-
zena de concerts.

 El programa  de Mataró Ràdio El 
Radiocassette ha decidit fer el salt 
i sortir de l’estudi per organitzar 
un festival de concerts eclèctics a 
Mataró. Tres espais emblemàtics 
posaran el marc a aquesta nova 
iniciativa, que busca potenciar la 
personalitat de cada espai a través 
de concerts de grups emergents de 
la ciutat. El cicle donarà el tret de 
sortida aquest diumenge 24 d'abril 
al cafè cultural El Públic amb un 
doble concert dels cantautors 
Enric Verdaguer i Sander Clasen. 
La segona cita tindrà lloc el dijous 
28 d'abril, quan es podrà escoltar 
al Cafè de Mar un pop-antifolk 

creatiu que endinsi el públic a les 
melodies de Black Fanegas i The 
Missing Leech. L’última parada 
d’aquesta nova proposta musi-
cal serà al Clap, on els organitza-
dors volen “apujar la temperatura” 
amb un triple concert a càrrec de 
(lo:muêso), Elora i Golíat, una de 
les bandes amb més projecció de 
la ciutat. Probablement serà l’últim 
concert de la banda (lo:muêso).

Senzilles però de qualitat
Amb l’objectiu de palpar l'ambient 
musical de la ciutat de Mataró, els 
organitzadors volen atraure un pú-
blic que “busca diferents propostes 
senzilles però de molta qualitat”, 

i recuperar així “l’hàbit dels ma-
taronins de consumir música en 
directe”, en paraules de Sánchez, 
locutor del Radiocassette i orga-
nitzador del festival. 

Pel que fa a la idea d'utilitzar 
tres de les sales amb més caràcter 
de la ciutat, aquesta sorgeix de la 
necessitat de potenciar les perso-
nalitats de cada espai. “Cada sala 
té el seu públic objectiu, cada es-
cenari busca arribar a nous adep-
tes i activar un públic molt divers. 
Per això volem que cada audiència 
trobi el seu espai dins d'aquest 
festival”, sentencien els organit-
zadors. Una proposta eclèctica 
per a una ciutat única.

Daniel Ferrer 

Amb motiu del cap de setmana de Sant Jordi, El Públic aposta 
per música catalana de nova fornada. L’igualadí Enric Verdaguer 
és un dels referents del nou pop català. Desacomplexat i d’una 
enorme qualitat. La veu de Verdaguer, acompanyada de la seva 
inseparable guitarra acústica, s’ha convertit per mèrits propis en 
una de les sensacions de l’escena musical actual. Els seus clips 
de cançons en directe a Youtube l’han connectat amb seguidors 
d’arreu del món. Les seves cançons boniques i brillants acumulen 
desenes de milers de visionats. El telonejarà Sander Clasen, l’àlter 
ego del cantautor de Sant Andreu de Llavaneres Alexander Clasen.

Primera cita, al Públic

CulturaCultura núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016
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Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



AIRE CONDICIONAT
SERVEI TÈCNIC I INSTALACIONS 

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

SOM

PROFESSIONALS

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de franquisme 
a comarques 1965-1975
22:30 CELEBRACIÓ TÍTOL 
 COPA LEN WATERPOLO
23:30 AVENTURA’T
0:00 VIA EUROPA
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 AVENTURA’T
16:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AVENTURA’T
17:30 RESUM SETMANAL
18:30 ADOLESCENTS.CAT
19:00 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 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de franquisme 
a comarques 1965-1975
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

Dissabte
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 L’ENTREVISTA
8:30 RESUM SETMANAL
9:30 PANTALLA OBERTA
11:00 ESPECIAL SANT JORDI
 DES DE LA PL. STA ANNA
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 ADOLESCENTS.CAT
15:30 HIPSTERLAND
16:00 ESPECIAL SANT JORDI
19:00 RESUM SETMANAL
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FAMÍLIES I ESCOLA
22:30 L’ENTREVISTA
23:00 PANTALLA OBERTA
0:30 AVENTURA’T
1:00 AVENTURA’T
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 WATERPOLO
La Sirena XN Mataró-S.Ancreu
16:00 1MÓN.CAT
18:00 WATERPOLO
Quadis CN Mataró–CB Barcelona
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 EN JOC

13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 LA SETMANA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 ENDERROCK
17:45 OBERTAMENT
18:00 SET DIES
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
 Tertúlia 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 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. MARESMEº
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
1:15 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA SETMANA

Dimarts
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 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
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SELECCIONEM A MATARÓ, ARENYS DE MAR I ARGENTONA
AGENT D’ASSEGURANCES EXCLUSIU

CONTACTE: SUCURSAL MATARÓ
Camí de la Geganta 1 · 08302 Mataró
T/ 937 906 217 · sucmataro@mgs.es

S’OFEREIX:
• Ingressos inicials garantits
• Formació d’inici i continua a 

càrrec de l’empresa
• Suports continuats de 

Màrqueting, captació de clients i 
tècniques de venda

• Àmplia gamma de productes 
asseguradors i financers

ES REQUEREIX:
• Caràcter emprenedor
• Iniciativa i dots comercials
• Graduat en Educació Secundària

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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Tallers de circ, a la plaça de la Muralla on nens i 
nenes, i alguns pares, van poder posar en pràctica 
l'equilibri i els jocs de mans. Els tallers van estar 
acompanyats de l'actuació de Circ Bombeta.

La Banda al Monumental, el clàssic concert de 
l'Agrupació Musical del Maresme i acompanyada 
d'escoles de música del Maresme van fer un parti-
cular homenatge als clàssics del rock.

Vermut i Rumbes, al Bar dels Capgrossos el Cicle  
de primavera de l'EMMM amb l'acordionista Carles 
Belda van fer tocar les palmes al públic a ritme de  
rumba i  a més, acompanyats d'un bon vermut.

LP Mix,  un espectacle molt divertit i familiar ple 
de malabars, equilibri i humor, les rialles dels més 
petits van omplir el Pati del Cafè Nou. Tot marcat 
pel Dia Mundial del Circ.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Retards en desplaçaments que et 

posen de mal humor. Mira de no an-

goixar-te. Si un cunyat o cunyada no 

et respecta, potser ja és hora de posar 

límits de manera assertiva.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si tens fills, pot ser que aquests dies 

estiguis més necessitat de la seva 

companyia. Estàs interessat a obrir 

la ment i experimentar més enllà de 

les coses quotidianes.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Gestió de diverses qüestions buro-

cràtiques. Signatura de contractes, 

societats... Etapa de certa alliberació 

i la possibilitat de fer la teva relació 

una mica més oberta.

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

Si estàs interessat en algú, mira que 

l'ansietat no ho espatlli. Tot arribarà. 

Normalment ets més pacient però ara 

pots mostrar-te una mica neguitós. 

Deixa-ho fluir.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

FELICITATS! S'apropa el teu aniversari 

i renoves energies. Quan abans ac-

ceptis la teva diferència, millor per 

a tu. Accepta't com ets i a qui no li 

agradi... bon vent.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Tensió provocada per un excés de 

feina o per assumir massa responsa-

bilitats. Això pot afectar a qüestions 

domèstiques o familiars. Practicar 

esport suau t'anirà molt bé.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Manifestes el teu amor a algú o t'apro-

pes a les emocions alienes i deixes 

la teva gruixuda cuirassa per uns 

dies. Gaudiràs del romanticisme, la 

imaginació i la creativitat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Pots trobar la manera de dir quelcom 

important d'una manera original i cre-

ativa. L'amor pot omplir ara els teus 

pensaments. Milloren les relacions 

amb els germans o veïns.

Bessons (21/5 al 21/6)

Oportunitat per redefinir el teu camí, 

de saber que és el que no vols, es-

pecialment en l'àmbit professional. 

Si tens família que viu lluny, ara en 

pots tenir notícies.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Estàs en una etapa vital d'expansió. 

No et conformes amb una visió plana 

de les coses. Vols aprofundir en el que 

t'interessa. Deixes enrere una etapa 

en la teva relació.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Estàs una mica tens, però la teva 

capacitat de treball és més gran de 

l'habitual i et posaràs al dia en allò 

que tinguis pendent. La feina comença 

a veure els seus fruits.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Et mous entre seguir la teva part 

sensible o fer les coses de manera 

pràctica. Si no estàs satisfet amb la 

teva feina, cerca altres opcions però 

no et quedis lamentant-te.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Un tros d’Irlanda a la Riera
Sala Cabanyes recrea ‘Ball d’agost’, de Brian Friel

Crítica de teatre: Comas Soler

 En aquesta temporada tan 
especial en què celebra el seu 
Centenari, Sala Cabanyes ha vol-
gut presentar una programació 
que fos una mostra del molt i di-
vers que habitualment es cou en 
el seu fogar teatral, que no para. 
Per això no hi podia faltar un bon 
espectacle de text. Així, els tres 
primers caps de setmana d’abril 
ha portat a escena un autor fi ns 
ara inèdit en el seu repertori: Brian 
Friel (1929-2015), una de les fi gures 
més rellevants de la dramatúrgia 
irlandesa contemporània.

Amb el títol de ‘Ball d’agost’ la 
Sala ha fet la seva pròpia creació 
de ‘Dancing at Lughnasa’, obra 
de maduresa de Friel estrenada 
l’any 1990, que a Catalunya es 
va poder veure per primer cop el 
1993 en un muntatge molt celebrat 
del Teatre Lliure, dirigit per Pere 
Planella a partir de la traducció 
feta per Guillem-Jordi Graells. Ara 
la mateixa peça també s’està repre-
sentant en el circuit professional 
a la Biblioteca de Catalunya, amb 
direcció i versió de Ferran Utzet.  

Nascut a l’Ulster en el si d’una 
família de la minoria catòlica, 
Brian Friel és un dels autors que 
més ha contribuït a avivar el teatre 

irlandès a partir de la segona mei-
tat del segle XX. Tot i això, el seu 
reconeixement va ser tardà i du-
rant força temps limitat al món 
anglosaxó. Compromès amb la 
unitat del seu país, la seva pro-
ducció literària té una gran cohe-
rència temàtica i artística i sovint 
s’hi percep el pes de les circums-
tàncies polítiques viscudes en el 
seu context vital. Història, cultura 
i llengua sovint en són el rerefons 
i els personatges que crea tenen 
gairebé sempre dimensions psi-
cològiques i socials remarcables 
que ell planteja d’un mode ente-
nedor perquè defuig les conven-
cions d’estil.

La seva  infl uència més notable 
és la d’Anton Txèkhov, del qual 
va traduir i adaptar unes quan-
tes obres i amb qui comparteix 
la ironia delicada, la disposició a 
la nostàlgia, el to malenconiós, el 
tempo contingut i els matisos im-
plícits. Tots aquests atributs els han 
pogut comprovar els espectadors 
de Sala Cabanyes en l’atractiva 
posada en escena de ‘Ball d’agost’ 
que han dirigit conjuntament Joan 
Peran i Jordi Gironès i que té la 
distinció d’una gran feinada col-
lectiva, tant en les facetes tècni-
ques com en les artístiques, inclosa 
la interpretació.

‘Ball d’agost’ se situa al pic de 
l’estiu de 1936, a la casa de les cinc 
germanes Mundy, totes solteres i 
madures, i on acaba de retornar 
afectat per la malària el seu germà 
Jack, que ha estat molts anys mis-
sioner a Uganda. La narració que a 
partir dels seus records d’infantesa 
en fa Michael, fi ll extramatrimonial 
d’una d’elles, és la crònica de les 
privacions materials, dels desigs 
insatisfets i del fi nal infeliç de les 
cinc dones obligades per les con-
vencions socials i religioses a viu-
re engabiades en el clos familiar.

Bon treball coral
Al muntatge de Sala Cabanyes 
el primer que ressalta és la gran 
escenografi a de Josep Maria de 
Ramon i Jordi Bonnemaison. De 
mixtura fi gurativa i simbòlica, la 
seva contundència té tot l’aire 
d’un racó rural de la Irlanda de 
fa vuitanta anys. Però el més im-
portant és que  aconsegueix un 
dels requeriments fonamentals 
perquè l’obra funcioni, que és la 
creació d’una atmosfera que sigui 
el catalitzador del fl ux dramàtic 
de la història casolana que s’hi 
exposa i que justifi ca l’expressió 
de cadascun dels personatges. 
Perquè allò que distingeix ‘Ball 
d’agost’ és la rotunda naturalesa 
coral. No hi escau el lluïment de 
cap individualitat. I encara que 
els cinc papers femenins siguin 
els de més temperament i els que 
donen gruix a la trama, l’encert 
del treball encapçalat per Peran i 
Gironès fa que tot i tothom estigui 
al servei del conjunt. Aquest, que 
és el seu mèrit principal, es nota 
que ha comptat amb la complicitat 
activa de tot el repartiment: Roser 
Montlleó, Imma Gironès, Marga 
Selva, Lídia Rovira, Cristina García, 
Genís Mayola, Juli Cusachs, Xavier 
Giribés i el mateix Joan Peran. Ha 
estat, doncs, una bona entrada de 
Brian Friel als annals de la Secció 
Teatral del Centre Catòlic.  

Daniel Ferrer
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Una imatge d'arxiu de la Diada de Sant Jordi 

Anna Aluart 

La Plaça Nova serà l'epicentre de les activitats per a petits i grans que l'Ajuntament i 
les entitats han organitzat per dissabte  

Argenta farceix d'activitats el poble 
pel dia de Sant Jordi 

  L'Ajuntament d'Argentona, amb 
el suport de diverses entitats i es-
tabliments del municipi, presenta 
un intens programa d'activitats 
per celebrar la Diada de Sant Jordi, 
aquest dissabte 23 d'abril.

La Plaça Nova es convertirà en 
l'epicentre de l'activitat de la Diada 
del Llibre i la Rosa. Començarà 
amb una lectura oberta de llibres 

que durarà tot el dia i que s'acom-
panyarà d'altres activitats. 

Al matí, s'habilitarà un espai 
de joc per a infants, en el qual es 
podran realitzar tallers relacionats 
amb Sant Jordi. A més a més, tam-
bé hi haurà una jornada d'inter-
canvi de llibres en un recinte molt 
especial, una khaima, que servirà 
per a crear un conte des de zero. 

A la tarda serà el torn de les ac-
tivitats més festives, que incorpo-
raran una cercavila de gegants i la 
representació de la llegenda, amb 
un drac i un cavaller. 

El dia acabarà amb la intensa 
entrega de premis de la Mostra 
Literària d'Argentona, que donarà 
pas a l'obra de teatre 'Morir (Un 
moment abans de morir'). | Red

núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.tecnocasa.es/site/es/tecnocasa.html

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MATARÓ

• 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:
JOSÉ LUIS BRUNO SERRANO

concursos

Argentona
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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

229.000€T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

260.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12176 URB. LA CORNISA: Oportunidad. Bonita unifami-
liar a 3 vientos, parc. 400m2. Entorno privilegiado a un paso 
Mataró. 5 dor. Salón comedo con chimenea. Excepcional coci-
na offi ce. 2 baños +Aseo. Terracita /Solarium. Garaje. Jardín.

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

Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso 110m2, servicios, 
comercios, reciente constr. Muy alto con ascensor. Exte-
rior. Amplio salón comedor. Balcón /terracita. Cocina offi -
ce. 4 dor. 2 Baños (1 suitte).Excelente distribución. Bue-
nos acabados. Calefacción. A/ac. Parking+ trastero incl.

VISTAS PANORÁMICAS
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Fragment del cartell de l'Argillà L'oli, abans de ser usat Cedida 

  El mataroní Javier Torres ha estat 
escollit guanyador del 37è Concurs 
de cartells de la Fira Internacional 
de Ceràmica Argillà Argentona. 
Aquest divendres es va fer públic 
el veredicte del jurat, que va optar 
per la proposta d’Escobar, una 
imatge que representa un terrisser 
modelant les seves peces. 

El títol “Enyorança”, evoca a 
recuperar la memòria pels ofi cis 
tradicionals i manuals que a poc 
a poc es van perdent.

 L'any passat es van recollir a 
Argentona un total de 2.141 qui-
los d'oli vegetal usat, un residu 
contaminant i que mitjançant un 
correcte procés de reciclatge es pot 
recuperar per a transformar-lo en 
biodièsel. El reaprofi tament de l’oli 
de cuina és un projecte social que 
impulsa l’Ajuntament d’Argentona 
amb el suport del Centre Especial 
d’Ocupació del Maresme, que tre-
balla amb persones amb discapa-
citat intel·lectual. | A.C

Javier Torres ha guanyat el concurs amb una obra que 
homenatja els oficis manuals i tradicionals 

L'oli reciclat permet 
generar biodièsel

Aquesta serà la imatge que re-
presentarà la fi ra, que se celebra-
rà de l’1 al 3 de juliol. Al concurs 
s’hi han presentat un total de 50 
cartells. 

El jurat també va atorgar dues 
mencions honorífi ques a les ger-
manes Anna i Helena Fradera, i a 
l'argentonina Gemma Majó.

Els treballs seleccionats restaran 
exposats a la sala d'exposicions 
temporals del Museu del Càntir 
fi ns al 16 de maig. | A.C

Un terrissaire, cartell de la Fira 
Internacional de Ceràmica 

Argentona va recollir 
al 2015 més de 2.100 
quilos d'oli vegetal

núm. 1720 del 22 al 28 d'abril de 2016

Cedida 

Argentona
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FINANCIACIÓN
HIPOTECARIA
A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD

77.000€
Ref. 2308: Z. MOLINOS: Piso de mediana 
altura en avenida principal, 3 hab.(2 dobles), 
amplio salón comedor, balcón, cocina indep. 
y galería. Oportunidad por zona y precio.

85.000€
Ref. 2285: ZONA LA ESPERANZA: 1er piso 
para actualizar a su gusto, 3 hab.(2 dobles), 
1 baño, cocina indep., galería. Zona muy 
tranquila. Exterior y soleado.

90.000€
Ref. 2309: Z. RAFAEL ESTRANY: Piso con 
ascensor todo reformado, 90m2 4 hab. 
(2 dobles), cocina indep. y galería. Exterior 
y luminoso, zona comunitaria.

135.000€
Ref. 2277: Z. PZA. TURÓ MATA: Fántastico 
piso todo reformado y con ascensor, 4 hab., 
2 baños, cocina o�  ce indep, salón come-
dor con balcón/terracit. Orientado a mar.

132.000€
Ref. 2298: Z. EL SORRALL: Espectacular 
piso con ascensor, 3 hab., 1 baño, cocina 
indep., patio cerrado, calefacción. Muy 
soleado, vistas y posibilidad parking.

96.000€
Ref. 2312: ZONA D’ARA: 2º piso todo 
reformado, cocina indep., galería, 3 hab., 
amplio salón comedor con balcón, trastero. 
Zona tranquila y con todos los servicios.

177.000€
Ref. 2310: Z. EL SORRALL: Estupendo piso 
reciente construcción de 114m2, 3 hab., 
cocina indep., galería, amplio salón , balcón/
terraza, con ascensor. Exterior y soleado.

 

165.000€
Ref. 2302: Z, PZA. CANYAMARS: Especta- 
cular piso con ascensor, reformado. 3 hab., 
cocina indep., salón con balcón/terraza, 2 
baños, gres, calefacción. Terraza y trastero.

188.000€
Ref. 2311: ZONA LLANTIA: Piso de gran-
des dimensiones reformado y con 2 
terrazas, 4 hab., cocina indep. y galería, 
amplio salón comedor, suelos mármol. 
Vistas al mar y parking opcional.

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. 2302: Z, PZA. CANYAMARS:
cular piso con ascensor, reformado.
cocina indep., salón con balcón/terraza, 2 
baños, gres, calefacción. 
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Les dues regatistes celebrant la gesta Les pancartes al Port  Cedida  Cedida 

 Les regatistes del CN el Balís 
Sara López i Bàrbara Cornudella 
seran les representants espanyo-
les de la classe 470 femení de Vela 
als Jocs Olímpics que se celebren 
aquest estiu a Rio de Janeiro, des-
prés de confi rmar-ho aquest cap 
de setmana.  

Les dues regatistes del CN el 
Balís han aconseguit la plaça des-
prés dels bons resultats obtinguts 
al Mundial d'Argentina d'aquest 
estiu i de la 22a posició de la ge-
neral en l'Europeu S'Arenal.

Des de la base
López i Cornudella són les prime-
res regatistes nascudes i crescudes 
al planter d'El Balís que aconse-
gueixen una plaça per a uns Jocs 
Olímpics.

Sara López i Bàrbara Cornudella seran les representants 
espanyoles de la classe 470 femení de Vela 

Dues regatistes del CN El Balís 
competiran a Rio 2016 

 Els pescadors d’Arenys es mo-
bilitzen en contra de l’arribada de 
Frigorífi cs Ros.

La primera acció de protesta ha 
estat col·locar pancartes i cartells 
en què visualitzen el seu malestar 
per l’adjudicació a aquesta empre-
sa de l’antiga llotja de pescadors 
per convertir-la en un centre de 
distribució i comercialització de 
productes de pesca i aqüicultura.

Antonio Marzoa, patró major de 
la Confraria de Pescadors d’Arenys 
de Mar, diu que amb aquestes pan-
cartes es vol fer pública la situació 
i el malestar del col·lectiu.  Marzoa 
recorda que amb adjudicació de 
Ports de la Generalitat l’únic que 
s’aconsegueix és amenaçar el futur 
immediat dels pescadors tenint en 
compte que es tracta d’una activi-
tat il·legal al Port d’Arenys de Mar.

Rebuig frontal  
Marzoa ha afegit que paral-
lelament a aquesta mobilització 
pública, des de la Confraria de 
Pescadors estan seguint les passes 
pertinents per rebutjar aquesta 
concessió que, segons diu, Ports 
ha tramitat a les seves “esquenes”. 
A hores d’ara, ja tenen a punt el 
recurs i ja han fet una queixa for-
mal al Síndic de Greuges. | Redacció

Presentaran un recurs i una 
queixa al Síndic  

Els pescadors 
d’Arenys, en contra 
de Frigorífics Ros 

López i Cornudella es van ini-
ciar en el món nàutic al Balís, el 
club de vela amb més regatistes 
federats de tot Catalunya. 

En l'actualitat, el Balís forma 
cada any prop de vuit-cents jo-
ves a través de la seva escola de 
vela. A més a més, la classifi cació 
de les dues joves coincideix amb 
la celebració del 50è aniversari 
d'aquest club de Sant Andreu de 
Llavaneres.

L'Ajuntament de Llavaneres vol 
mostrar públicament la satisfacció 
per la classifi cació de les dues re-
gatistes i reconèixer, un cop més, 
la gran tasca que està portant a 
terme el Club Nàutic el Balís, que 
s'ha convertit en un model a seguir 
per part de molts clubs nàutics de 
tot l'Estat. |Red

El RockFest Maresme 2016 
s'estrena a Sant Vicenç 

  L'associació motard per l'ajuda 
als afectats per malalties minorità-
ries Rodes Solidàries, organitza a 
Sant Vicenç de Montalt una nova 
trobada solidària. Pel diumenge 
24 d’abril, l'entitat ha programat, 
amb la col·laboració de l'Ajunta-
ment, la matinal benèfi ca RockFest 

Maresme 2016 que se celebrarà al 
parc de Can Boada.

Està previst que hi hagi una ex-
posició de cotxes americans an-
tics, un mercat d'artesania i una 
concentració de motos custom 
personalitzades, a més a més de 
concerts en directe.  
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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

CINC SENIES (Ref. 196682). Es venen 
2 fi nques rústiques en el Camí de les 
Cinc Senies amb un total de 3.147m2 i 

2.180m2, tocant la riera.

87.900€

RND.ODONNELL (Ref. 202696). Cinque 
pis amb ascensor de 72m2, consta de 3 
dorm., 1 bany, menjador, cuina, galeria 

i balcó.

99.990€

CAMÍ DE LA SERRA (Ref. 200359) Pis 
lluminós amb bones vistes, 100m2, 4 

hab (1 en suite), 2 banys complets, saló-
menjador, balcó, cuina offi ce, gran galería 

i safareig. Pk inclós

190.000€

CAMÍ DEL MIG (Ref. : 202381). Pis de 
65m2, 3 dormitoris, bany, cuina i gran 
balconada amb vistes. Molt lluminós.

Per entrar a viure!

99.000€

*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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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.

120.000€

EIXAMPLE (Ref. 201507). 2nd Pis de 
90m2, Consta de 3 dorm., 2 banys, cuina, 
galeria i menjador de 24 m2. Parquing i 

traster.

199.000€

CIRERA (Ref. 199388) Planta baixa amb 
molta llum en fi nca de 2 veïns, 2 hab. men-
jador, cuina gran, safareig, bany complet i 

pati privat de 22m2. Per entrar a viure.

90.000€

CERDANYOLA NORD (Ref. : 202397).
Pis de 65m2, 2 dormitoris, cuina amb 

gran galería i bany.
Per entrar a viure!

77.000€

T

E

T

T

T

T

T
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Els primers quilos de sonso pescats a Arenys Roses maresmenques ACN  aRXIU 

 Les 26 barques censades als ports 
d'Arenys de Mar, Blanes, Sant Feliu 
de Guíxols, Palamós i l'Estartit per 
a la captura de sonso van tornar 
a feinejar dilluns passat, després 
de nou mesos d'aturada pel tan-
cament de la fl ota. La decisió es 
va prendre el juliol passat en ob-
servar-se una important caiguda 
de les captures i amb l'objectiu 
de propiciar una recuperació bi-
ològica dels caladors. Els primers 
pescadors que es van fer a la mar 
ja han pogut comprovar que això 
ha estat així i en poc menys de 
dues hores les quatre embarca-
cions que havien partit del port 
arenyenc van assolir els 80 quilos 
de captures permesos. Toni Cardó, 
un dels pescadors amb barca al 
port d'Arenys de Mar, explica que 
"les perspectives són bones" per a 
aquesta temporada i augura unes 
bones xifres de vendes per a un 
peix "molt estimat" que ha estat 
molts mesos absent als mercats i 
restaurants.

"Hem agafat 70 o 80 quilos. Ara 
a veure com va la venda, però des-
prés de tants mesos esperem que 
vagi molt bé", explica Toni Cardó 
de camí a port. Les barques van 
sortir del port d'Arenys de Mar 
puntualment a les set del matí i 

Les primeres embarcacions d'Arenys assoleixen els 80 
kg de captures permesos en poc menys de dues hores 

Reprenen la temporada del 
sonso després de nou mesos 

 Les dues setmanes prèvies a Sant 
Jordi són frenètiques, especial-
ment al Mercat de la Flor i Planta 
de Vilassar de Mar, on es poden 
trobar els únics fl oricultors de 
roses que queden al Maresme. 
I és que la importació de roses 
d’altres indrets del món els fa la 
competència des de fa molts anys 
i no els ajuda a seguir vius en un 
mercat que el dia de Sant Jordi 
exigeix una relació qualitat-preu 
molt ajustada. 

Tres o quatre persones
Núria Gel és una de les “tres o 
quatre” persones que queden al 
Maresme que encara cultiven 
les roses de la comarca. “Fa uns 
quants anys érem 10 o 12, però 
amb l’arribada de roses d’in-
drets com Equador, Dinamarca 
o Holanda, se’ns fa impossible 
competir-hi”, relata Gel. 

Tot i que hi ha roses de moltes 
qualitats provinents de molts llocs 
del món, Gel afi rma que “n’hi ha 
moltes d’importades que no ofe-
reixen la qualitat de la rosa del 
Maresme, més grossa i cultivada 
amb més delicadesa”. Gel creu que 
la coincidència en dissabte propi-
ciarà menys vendes a Barcelona i 
més en segones residències.  |Red

Els floricultors de la 
comarca resisteixen

"No podem competir 
amb roses d’altres 
llocs del món" 

pocs minuts abans de les nou ja 
descarregaven les captures a la llot-
ja. La feina es va fer prou ràpida en 
aquesta primera jornada després 
que s'hagi posat fi  al tancament 
de la fl ota. Les quatre barques del 
port arenyenc van calar davant de 
la costa de Sant Pol de Mar i Canet 
de Mar, on ja feinejaven ara fa nou 
mesos, quan es va decidir aturar 
les captures per afavorir la recu-
peració biològica d'uns caladors 
que anaven a la baixa

Dos anys bons per un de dolent
"Aquest sonso no ha criat aquí, ha 
criat més endins i ara s'apropa a 
les platges on l'aigua és més calen-
ta. Vam plegar perquè no hi havia 
sonso, però el peix ja té aquests ci-
cles i passa amb totes les espècies. 
Toquen dos anys bons per un de 
dolent", refl exiona aquest pesca-
dor en relació a les mesures per a 
la cogestió de la pesca.

Ara el Comitè de Cogestió del 
sonso ha tornat a autoritzar la 
pesca després d'un exhaustiu se-
guiment científi c dels caladors. 
Sembla que torna a haver-hi peix 
en abundància, però per precaució 
les captures es mantindran en els 
80 kg per embarcació i dia, com 
abans del tancament. |Red- ACN
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GL5839 Z. CERDANYOLA NORTE: 
2º piso muy exterior para entrar 
a vivir. 3 habitaciones (2 dobles), 
salón amplio y contra comedor, 
cocina y baño completo. Atención 
a su precio!! (C.E. =T) 
PRECIO: 61.300€

GL10599 ZONA CIRERA: Primer 
piso con entrada independiente. Sólo 1 
vecino. Salón amplio, cocina de fórmica 
apta para mesa, 3 habitaciones, terraza a 
nivel de 30 m² más terraza superior de 
60 m². ! (C.E. =T)  PRECIO: 135.500€

GL14196 Z. MOLINOS: Piso con 
entrada independ. en calle muy tranquila. 
60 m2 ., 2 grandes hab. salón+cocina 
anexa a estrenar, baño a estrenar. Terraza 
a nivel 15 m2 + terraza super. 60 m2. 
Posibilidad edifi car estudio en parte 
superior!! (C.E. = T) PREU: 96.000€

GL14184 Z. AVDA. GATASSA: 
Piso con ascensor, excelente presencia; 
Salón con balcón muy soleado, cocina 
reformada y actualizada, baño, galería 
servicio, 3 hab. (2 dobles); Suelos gres, 
ventanas de aluminio, aire acondiciona-
do frio-calor; OPORTUNIDAD!! ! 
(C.E. =T) PREU: 99.000€

GL11213 ZONA ESCORXADOR: 
Piso de 1/2 altura para entrar a vivir. 
Salón luminoso, 3 habit. (2 dobles), 
cocina de fórmica y baño. Ventanas 
de aluminio y suelos de parket. Exce-
lente relación precio-vivienda.
(C.E. =T) PREU: 55.000€

GL14342 Z. LA CORNISA:
Atención! Torre en la parte alta de 
Mataró, vistas espectaculares 
de ciudad y el litoral, parcela 800m2 
y edifi c. 300m2, amplia zona de 
jardínposibilidad y espacio para 
piscina, barbacoa, actualmente 5 
hab., 2 baños y 1 aseo, cocina, salón 
muy amplio, galería de servicio y 
amplia buhardilla de 45m2 aprox. 
PIDA INFORMACIÓN! (C.E. = T) 
PRECIO: 275.000€

GL14324 ZONA CERDANYOLA: 
Piso con ascensor y orientado a sol, con 
vistas espectaculares a zona verde. Salón 
con balcón a la calle, cocina actualizada, 
3 habitaciones, baño en perfecto estado. 
Imagen moderna y juvenil. Parking 
incluido. ! (C.E. =T)  PREU: 127.000€

GL14313 ZONA CABANELLAS: Piso 
alto con ascensor y vistas al mar, 100 m2, 
4 habit. 3 dobles. Salón comedor 24 m2, 
balcón, cocina offi ce y baño completo. 
Suelos parquet , calefacción y aire acond.
Oportunidad de mercado por metros y 
precio!! (C.E. =T)  PRECIO: 128.000€

GL14356 ZONA ROCABLANCA: 
Ático exclusivo, pocos vecinos. 120 m2 + 
2 tzas 40 m2 y 30 m2. Park. y trast. Gran 
salón, llar de foc, cocina offi cce, 4 habit. 
(2 dbl), 2 baños + aseo. Estudio sup. 
como sala estar, llar de foc a las 
2 tzas. (C.E. =T)  PRECIO: 186.000€

GL15177 Z. MOLIINOS-VISTA 
ALEGRE: Excepcional dúplex constr. 
moderna, con buenos acabados. exterior 
y sol. 78m2., 3 habit.+ estudio, baño 
y aseo cortesía, salón directo a tza de 
20m2, cocina espaciosa. Tza sup. solarium 
12m2. (C.E. =T)  PRECIO: 230.000€
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Horta Matanzas 6, local 5
08350 Arenys de Mar

Núm. Col·legiat: A10078

Deu de Gener 2, 1º 1ª
08302 Mataró (Central) 

Travessera de les Corts 122, local
08028 Barcelona

Tel. 93 790 96 09
www.gorrizassociats.com    info@gorrizassociats.com

MATARÓ. CERDANYOLA. A estrenar! 
Planta baixa amb entrada independent, re-
formada del 2013, 3 habit. dobles, bany, saló 
menjador 20m2, cuina indep., galeria, pati de 
20m2. 90.000€  Ref: P1485

MATARÓ. ROCAFONDA. Pis exterior, 3 
habitacions, cuina i bany reformats, saló 
menjador de 15m2, balcó. 4º sense ascen-
sor! 55.000€  Ref: P1635

MATARÓ. CENTRE. Pis totalment exte-
rior, 3 habitacions, distribució dia i nit, 
saló –menjador amb sortida al balcó, ga-
leria. 3º sense ascensor. Zona tranquila! 
99.900€  Ref: P1695

MATARÓ. ROCAFONDA. Átic amb ascen-
sor, tot reformat, terrassa de 30m2 a ni-
vell de menjador, 3 habitacions, un bany, 
cuina independent, galeria, calefacció, a.a!  
136.000€  Ref: P1693

MATARÓ. VIA EUROPA. PARC CENTRAL. 
Pis com nou! 3 habit, 2 banys, saló menj. 
22m2, cuina offi ce, balcó-terrassa, calefac-
ció, a.a., terres parquet, ascensor. Traster i  
parquing incl. ! 238.000€  Ref: P1716

MATARÓ. CENTRE. Primer pis amb entra-
da independent, 4 habitacions, bany, saló 
menjador, cuina independent. Per reformar 
al gust! Dret a vol. Zona molt céntrica!! 
125.000€  Ref: P1714

EXCLUSIVA

OPORTUNITAT
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Co-propietari de la floristeria Frèsia  Daniel Ferrer 

Jaume Vilaseca,
roses singulars

 Mireia Biel

 Fa trenta anys que preparen la Diada de Sant Jordi 
i, de fet, són uns grans coneixedors i amants de la 
gran protagonista d’aquest dia: la rosa. En Jaume 
Vilaseca i el seu equip fa dies que treballen de valent 
a la Floristeria Frèsia perquè tot estigui a punt per 
a un dels dies més especials del calendari català. I, 
evidentment, la rosa, no hi pot faltar.  

Com es viu el Sant Jordi des de l’altra banda? 
Vilaseca detalla el procés que segueixen a la fl oris-
teria per a tenir-ho tot absolutament a punt. “Just 
després de la campanya de Reis, ja comencem a 
pensar en Sant Jordi i en què oferirem que distingeixi 
les nostres  roses”. Seleccionen les roses i n’elaboren 
un embolcall que les distingeixi i les faci especials.  

I és que per Vilaseca, “de roses als carrers n’hi ha 
milers i per tant, la gent que ve a una fl oristeria a 
fer cua aquí és perquè ve a buscar una rosa extra, 
distingida i molt ben presentada”. Per això, com més 
altura tingui, millor. “Les roses de 90 centímetres són 
les més ben valorades, ja que tenen una poncella 
més gran i amb més pètals”. 

Diu la llegenda que les roses van néixer de la sang 
del drac i s’han convertit en un símbol d’amor. “La 
festa popular que és Sant Jordi sí que ha canviat, 
però la tradició de la rosa s’ha mantingut”, afi rma 
Vilaseca. I gairebé a contrarellotge, preparen les roses 
d’una en una perquè no siguin només el detall de 
la diada, sinó que es converteixin en autèntiques 
roses singulars.

Orígens diversos

 
Les roses tenen orígens ben diversos i provenen 
d’indrets d’arreu del món, però sempre amb “el 
segell de qualitat” indispensable per a Vilaseca. 
El volum de roses que es venen anualment varia 
en funció del dia de la setmana en què cau, però 
cada any cal “diversificar la compra per poder-ne 
tenir sempre de disponibles”, detalla Vilaseca, que 
en compta de vingudes de l’Equador, d’Holanda i 
també del Maresme".  

Com hem de conservar les roses?

“La rosa no és una flor que duri molts dies, però 
recomanem afegir-hi un sobret amb un conservant 
que ajudi a allargar la vida de la rosa”, explica. Per 
a Vilaseca “el més important de tot és tallar la tija 
dos centímetres per sota, amb ganivet i al biaix,” 
col·locar-la amb aigua i mirar de no canviar-li gaire 
sovint. I és així com les roses de Sant Jordi poden 
mantenir l’essència d’aquest dia tan especial més 
d’una setmana.

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

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

218.900€

80.000�

REF. 3172 ROCAFON-
DA. OCASIÓN. Piso 
económico reformado 
con ascensor, 4 hab. (2 
dobles), cocina de roble, 
galería, baño completo, 
a.a.  con bomba de ca-
lor, balcón exterior.  

C.E. en trámite 86.000€

80.000�

REF. 4407 Z. CAMÍ DEL 
MIG. Piso exterior muy 
luminoso de 105m2 to-
talmente reformado, 4 
habitaciones 3 dobles, 
cocina offi ce, baño com-
pleto, a.a con bomba de 
calor. Vistas a mar. 

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 5106 CIRERA. Piso 
con entrada indepen-
diente con terraza de 
90m2 y patio de 20m2, 
3 hab. 2 dobles, baño y 
cocina offi ce bien con-
servados, solo 1 vecino.

REF. 7056 LLANTIA. 
Piso de grandes dimen-
siones en comunidad 
reducida, piso exterior y 
muy luminoso, 4 hab. 2 
dobles, cocina formica y 
baño con ducha, balcón 
grande.

REF. 4386 ROCABLAN-
CA. Piso reformado de 
85m2 con ascensor, con 
3 hab. dobles, 2 baños, 
cocina offi ce roble, gale-
ría, balcón exterior,  ca-
lefacción. Entrar y vivir. 
OPORTUNIDAD.

REF. 5064 CIRERA. Ex-
celente Ático seminuevo 
con terraza de 90m2, 4 
hab., cocina offi ce, baño 
completo, salón come-
dor con balcón exterior, 
excelentes vistas. Sólo 2 
vecinos.

REF. 4240 ROCABLAN-
CA. Piso totalmente re-
formado, 4 hab., baño y 
aseo, cocina offi ce dise-
ño moderno, galería, sa-
lón comedor, chimenea,  
exteriores de aluminio, 
suelos gres. Ascensor.

REF. 2417 EIXAMPLE. 
Piso dúplex seminuevo  
con terraza, 2 hab. do-
bles, 2 baños, cocina de 
tipo americana, calefac-
ción, ascensor, comuni-
dad reducida.

80.000�EXCLUSIVA - PISO CON PK Y TRASTERO INCL. Totalmente 
exterior 2 balcones 1 tipo terraza, 3 hab. 2 dobl, cocina offi ce 
y galería, 2 baños compl(1 suite), calefacción y a.a ascensor. 

80.000�

C.E. en trámite

T. 937 965 148

REF. 2433 - VIA EUROPA
REF. 2437 Z.PERAMÁS. 
Casa 150m2 y terraza 
30 m2,  4 hab. (3 dobl) + 
estudio, 2 baños cocina 
cerezo y despensa, lava-
d e r o , c o n 
c a l e - fac. y 
parking.

C.E. en trámite

128.000€

135.000€ 148.000€

149.000€ 156.900€

168.000€ 199.000€

224.000€ 310.000€REF. 2433 - VIA EUROPA 224.000Ahora:
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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

T1.50722 - Mataró. Centre. Excel.lent àtic de 
90m², 3 habitacions, 2 banys, cuina indepen-
dent, saló menjador amb sortida a balcó tipus 
terrassa, aa/cc, terres de marbre, tancaments 
d’alumini, ascensor, plaques solars, pàrquing i 
traster opcionals, molt assolellat, immillorable 
situació !!                                               290.200€

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

Magnifi c dúplex 80m². Planta 1a per 
saló menjador amb cuina integrada, 1 
habitació doble amb sortida a balcó + 
1 bany complet, en la segona planta 
trobem zona diàfana amb habitació 
doble (suite) amb armari fet a mida i 
amb sortida a terrassa de 35m² ¡¡Pis 
molt lluminós!!!                 197.300€

T1.50828 - MATARÓ. EIXAMPLE

Planta baixa super cèntrica i molt a prop 
de la platja, completament reformada 
de 125m², 3 habitacions (1 suite), 1 
bany complet, cuina americana aa/cc, 
tancaments d’alumini. Pati a nivell de 
menjador de 16m² amb barbacoa!
                                                   222.805€

T1.08002 - MATARÓ. CENTRE

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

T2.50145 - MATARÓ. VISTA ALEGRE

Pis reformat de 90m², 3 habitacions, 
1 bany complet amb dutxa, cuina 
offi ce, saló menjador amb sortida 
a balcó, galeria, calefacció, terres 
de de parquet, ascensor, traster, 
semi moblat. Pis per entrar a viure!!
                                          200.000€

T1.50928 - MATARÓ. CENTRE

Pis reformat amb molt bona qua-
litat, amb 50m2., 2 habitacions. 
Aa/cc fred/calor, terres de parquet. 
Pis molt lluminós. Sol tot el dia !!!                           
157.260€

T1.08654 - MATARÓ. CENTRE

Excel·lent pis cantoner zona residen-
cial, 90m², 4 habit (3 dobles) , armaris 
encastats, 2 banys complets, cuina 
offi ce, ampli saló menjador de 25m², 
galeria, 2 balcons, aa/cc, terres de par-
quet, tancaments d’alumini, ascensor, 
magnífi ca zona comunitària amb pis-
cina!!!                                   228.000€

T1.50888 - MATARÓ. PARC CENTRAL
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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 60 m² con 3 habita-

ciones, 1 baño, cocina offi ce, 

calefaccion, cierres de alumi-

nio y balcon!!! Bien conser-

vado!!                     550€/Mes

T1.10078 - ARENYS DE MUNT

Piso semi nuevo de 70m² de 
superfi cie, dispone de 2 ha-
bitaciones (1 suitte) baño, 
aseo, salón comedor, aa/
cc frio calor, parquet. Semi 
amueblado!!!     690€/Mes

T1.09534 - MATARÓ - Z. HAVANA

Local de 100 m² actualmen-
te centro de estética, en muy 
buen estado!! Local muy 
bien situado!!      500€/Mes

T3.02897 - MATARÓ - CENTRE

Dúplex semi amueblado de 50 
m², 1 habitación, baño, cocina 
americana con electrodomés-
ticos, tiene aa/cc, suelos de 
parquet, cierres de aluminio, 
ascensor y dos balcones. Muy 
luminoso!!!           500€/Mes

T1.03340 - CABRILS - CENTRE

Cases i pisos de lloguer
T1.10307 Mataró. Rocafonda. Loft de 35 m² de super-
fi cie, dispone de baño, cocina americana, calefacción 
eléctrica, suelos gres, cierres de aluminio,ascensor y 
parking opcional!!! Soleado!                           375€/Mes

T1.10269 Mataró. Rocafonda. Loft de 35m² de su-
perfi cie, todo en un ambiente, 1 baño completo, salón 
comedor con cocina integrada, aa/cc, ventanas de alu-
minio, ascensor, piso muy luminoso!!!          400€/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 de aluminio, ascensor, parking opcional, tiene muy 
buena distribución y muy soleado!!               450€/Mes

T1.10318 Mataró. Cerdanyola Norte. Apartamento 
seminuevo de 45m² de superfi cie, dispone de 1 habita-
ción independiente, un baño, cocina americana, tiene 
aa/cc, los suelos de gres, cierres exteriores de aluminio, 
ascensor y balcón grande con toldo. Parking incluido en 
el precio. Muy soleado!!!!                                475€/Mes

T1.02177 Mataró. Cerdanyola. Piso de 85 m² con 2 
habitaciones, baño completo, cocina offi ce, suelos de 
gres, cierres de aluminio, galeria y balcón de 10 m². 
Piso totalmente amueblado!                            525€/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  
de la estacion!!!                                                 550€/Mes

T1.10329 Argentona. Centre. En pleno centro. Piso  que 
dispone de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, calefac-
ción, los suelos de parquet, cierres de aluminio, galeria y 
balcón. Pison muy luminoso!!                              550€/Mes

T1.08102 Mataró. Centre. Segundo piso sin ascensor de 
60m² de superfi cie, 2 habitaciones, 1 baño completo, co-
cina, salón comedor con salida a balcón, aa/cc, carpin-
tería de aluminio, fi nca de pocos vecinos!!!    575€/Mes

T1.09917 Mataró. Cerdanyola. Gran piso de 100m² 
de superfi cie, sin ascensor. Dispone de 4 habitaciones, 
1 baño, cocina independiente, calefacción y aa/cc. Los 
suelos de gres, los cierres de aluminio, galeria y balcón. 
Impecable!! Completamente reformado!!!           600/Mes

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

T1.01655 Mataró. Centro. Piso de 100m² consta de 4 
habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, salón con salida al 
balcón, tiene calefacción, ascensor. Piso todo amueblado 
y con parking opcional!!!                                      700€/Mes

T1.09933 Mataró. Centre. Piso amueblado de 70 m² con 
2 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, lavadora y nevera, 
calefacción, aa/cc. Cierres de aluminio, armarios  empo-
trados, suelos de gres, ascensor, parking comunitario y 
bonito balcon!! Piso muy luminoso!!               800€/Mes

T1.10264 Sant Vicenç de Montalt. Magnifi co piso de 
120 m², 3 hab., 2 lavabos, 1 aseo, cocina offi ce equipa-
da, calefacción, parquet y 2 terrazas. Jardin, piscina y 2 
plazas de parking! Semi reformado!              900€/Mes

T1.10322 Mataró. Centre. Piso obra nueva de 65m².
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. Con 
una preciosa terraza de 60 m²!!!                   900€/Mes

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

T2.02750 Sant Vicenç de Montalt. Casa 230 m², 4 ha-
bit. + estudio, 2 baños completos, aa/cc, cocina offi ce 
totalmente equipada, salón comedor de 30 m² con chi-
menea, galeria, balcón, terrazas, cierres de aluminio, 
garaje y trastero. Jardín de 100 m²!!!         1.300€/Mes

T4.20133 Argentona. Espectacular casa de diseño 
de 360m². Pl. baja: gran salón con chimenea y jardín, 
baño auxiliar, estudio, cocina offi ce, zona aguas y ha-
bit. servicio, garage de 2 coches. 1a planta: suitte con 
vestidor y baño compl., habit. polivalente, gran zona 
juegos, baño y 2 habit. individuales, 1 ellas con salida 
a terraza. Excelente jardín de 750m² completamente 
llanos con césped, piscina y porche!!         3.500€/Mes

Gran piso de 4 habitaciones, 2 
baños, cocina offi ce, armarios 
empotrados, calefacción, sa-
lón de 25 m², cierres de alumi-
nio, suelos de gres, 2 balcones, 
galeria y ascensor. Esquinero. 
Muy soleado!!!       900€/Mes

T1.05692 - MATARÓ-VIA EUROPA

Bar en traspaso de 170m², tie-
ne 3 baños, cocina totalmente 
equipada, aa/cc, 3 cámaras 
frigorífi cas, almacén, terraza 
exterior con 5 mesas!! Local 
esquinero. Calle muy transita-
da!!!    PRECIO A CONSULTAR

T3.02882 - MATARÓ -M. J. VERDAGUER

EXCLU
SIVA
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Judicials

MATARÓ - Llàntia R 16022

Gran pis amb vistes panoràmiques 
de 4 habitacions. Per entrar a viure.
79.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 14690

Pis 3 habit., reformat saló balcó, cuina, 
bany compl. banyera, gres, ocasió.
53.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Camí Serra R 40721

Casa, pati enjard. i aparc. 2 cotxes, 4 hab, 
estudi, 3 banys i lavabo (1 suitte), balcó.
299.000 €

MATARÓ - Centre R 16650

Apartament. Cuina americ, balcó, par-
quet, 1 habit., 1 bany, armari encastat.
80.000 €

MATARÓ-Pla d’en Boet R 16857

Planta baixa de 4 habit. a punt per entrar 
a viure, saló menjador de 20m2. 

100.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16106

Pis 3 habit, saló amb balcó, cuina off., 
conserv., 2 banys complets, ascensor.
159.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Parc Central R 16788

Àtic dúplex recent constr., 3 habit., saló 
menj. 22m2., tssa 18m2 orientada a mar.
290.000 €

LLAVANERES - 1ª línea mar R 16846

Pis recent construcció, 85m2 , 3 habit., 
cuina offi ce amb vitroc., saló de 24m2.
240.000 €

MATARÓ - Z. Pintor Cusachs R 16841

Planta baixa de recent construcció, 3 
dormit. amb pati de 25m2.Oportunitat!
118.000 €

MATARÓ - Avda. Perú R 14190

Pis 90m2, 3 habit. saló menj. 26m2,  
xemeneia, balcó, 2 banys. Impecable!
121.000 €

MATARÓ - Eixample R 14949

Pis seminou, 2 habit., cuina tancada, 
ampli saló amb terrassa, ben acabat.
146.000 €

MATARÓ - Ciutat Jardí R 40896

Casa 3 pl.+ local de 90m2. Única a la 
zona per característiques i possibilitats.
199.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

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 40893ARGENTONA - Z. Madà

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

LLOGUERS

Impecable pis, fi nca de tan només 3 
veïns. No s’accepten animals. Disponi-
bilitat immediata! ! (CEE Tràmit).

MATARÓ - Molins R 23074

500€/mes

Ampli pis completament exterior, orien-
tat a mar i muntanya, en fi nca sense 
ascensor. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Rocafonda R 23118

Pis seminou moblat 1 hab doble,pati 
30m2, bany complet, cuina, saló 18m2 
amb pati. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Centre R 21014

550€/mes

525€/mes

Bloc amb ascensor, 109m2,4 habit., 
menjador, balcó, molt ben distribuït, 
per entrar a viure. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Rocafonda R 22940

R 23121

MATARÓ - Via Europa

650€/mes

590€/mes

700€/mes

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

R 22999

MATARÓ - Cirera
Pis de només 3 veïns, consta d’ampli 
saló menjador amb sortida a balcó, 
vistes a zona verda. (CEE Tràmit).

Pis 65m2, 2 hab., 1 bany, cuina indep., 
terrassa 15m2, ascensor, electrod., 
nou a estrenar. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Z. Marítima R 22763

R 22765

MATARÓ - Fornenca

750€/mes

Pis 60m2, 60m2 de terrassa, 2 habit.,
1 bany, cuina indep., aire fred i calent, 
despeses incloses (CEE Tràmit).

MATARÓ - Z. Marítima

900€/mes

Espectacular casa totalment moblada, 
a 4 vents, 5 habitacions, totes amb
sortida a jardí i piscina. (CEE Tràmit).

R 23013

1.800€/mes

OCASIÓ! 345.000€
Casa als 4 vents de 3 plantes amb jardí i pati 200m2. Piscina privada, barbacoa, 
terra radiant. Imatge moderna acabats de 1ª qualitat.
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