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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER!
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Primer piso de altura en perfecto estado sin 
necesidad de grandes reformas. En edifi cio de 
pocos vecinos.3 dormitorios. Sala de estar .2 
balcones (anterior/posterior). Baño con ducha. 
Precio realmente asequible.

VENUT!

Ref. 12366
CENTRE

T 218.000€

116.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12329 PERAMÀS/EIXAMPLE: Buena  
zona con encanto. Oportunidad. Presencia 
impecable. Vivienda acogedora y funcional. 
Perfectamente orientada. Salón  20m2. Gran 
cocina independiente. Balcón. Baño nuevo.
Suelos parquet. Trastero.

178.900€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12373 CENTRE/Z. JUZGADOS: Buen 
piso  86 m2,en edifi cio pocos años . Desta-
ca su estado de reforma y buena distribu-
ción.3 dormitorios. Sala de estar . Balcón/
terracita. Cocina recién reformada. Baño + 
aseo con ducha. Parking incluido.

278.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar ado-
sada en pleno centro junto colegios/servicios 
zona muy agradable. Distribución muy cómo-
da. 4 dorm. Salón 36m2 con chimenea. Jardín 
50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños + a-
seo. Garaje vehículos, sala polivalente/cuarto 
lavandería. Ocasión por precio/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 

2P SU CASA.indd   2 10/5/16   17:38



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

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER!
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Primer piso de altura en perfecto estado sin 
necesidad de grandes reformas. En edifi cio de 
pocos vecinos.3 dormitorios. Sala de estar .2 
balcones (anterior/posterior). Baño con ducha. 
Precio realmente asequible.

T

137.500€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12493 PERAMÀS. RDA. O’DONNELL: 
Oportunidad por características!! Piso 100m2 
muy  alto con ascensor y exterior por com-
pleto en esquina. Vistas despejadas. Salón 
comedor de 26m2. Balcón. Cocina reforma-
da. Galeria. 4 dormitorios. Baño nuevo. Cale-
facción. Muy buen producto. Suelos de gres.

T

197.000€

EN ZONA MARÍTIMA
Ref. 12504 CAMÍ SERRA: Atención!!. Vivien-
da 110 m2 en zona residencial  bien comunicada. 
1/2 altura. Distribución perfecta. 4 dorm. Salón 
30m2. 2 Balcones . Gran cocina 15 m2. 2 baños. 
Parking incluido. Vistas sobre zona verde. 

T

380.000€

CASA
Ref. 12380 PLAÇA CUBA: Ocasión singu-
lar. Disfrute de las comodidades de una casa 
en pleno centro. Totalmente actualizada con  
mucho encanto. P.B.+1 altura +golfas de 55m2.
Amplitud de estancias. 4 dormitorios. Salón+ 
offi ce acristalado. Cocina totalmente equipa-
da. 2 baños. Situación privilegiada.

T

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE
Ref. 12494 MOLINOS. JUNTO GRAN ZONA 
VERDE:  En zona tranquila. Bonito piso 90m2 
reformado de forma impecable. Destaca su  
imagen actual y calidad reforma. Distribución 
cuadrada. Salón comedor ampliado. Cocina 
equipada con terracita a nivel. Galería anexa. 
Habitac. dobles. Parquet. Parking opcional.

T

156.000€

BUENA SITUACIÓN
Ref. 12507 CENTRE/MARÍTIMO: Junto Es-
tación. Magnífi ca oportunidad. Buen piso de 
85m2. Totalmente reformado en fi nca con 
ascensor. 2 dorm. (antes 3 fácilmente recupe-
rable). Salón ampliado. Cocina equipada. Oca-
sión por traslado.

T

260.000€

EXCELENTE OPORTUNIDAD
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

Ref. 12189: Rda. Pintor Estrany. Pe-
queño loca para negocio familiar o 
guardar coche y buen almacén. 45m2 + 
35m2 de altillo. 5 mts. de altura.

46.000€
Ref. 12234: Cerdanyola Norte. Local 
diáfano, 2 persianas a calle. 90m2. Baño. 
Cualquier negocio, incluso pequeño su-
permercado. Muchas posibilidades.

56.000€
Ref. 12498: Rda. Sant Oleguer. Buen 
local 70m2 + altillo  de 50m2. zona bien 
comunicada. Sin columnas y en perfec-
tas condiciones. Precio excepcional!!  

57.000€

116.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12329 PERAMÀS/EIXAMPLE: Buena  
zona con encanto. Oportunidad. Presencia 
impecable. Vivienda acogedora y funcional. 
Perfectamente orientada. Salón  20m2. Gran 
cocina independiente. Balcón. Baño nuevo.
Suelos parquet. Trastero.

T

178.900€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12373 CENTRE/Z. JUZGADOS: Buen 
piso  86 m2,en edifi cio pocos años . Desta-
ca 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

89.000€

PEQUEÑA COMUNIDAD
Ref. 12287 MOLINOS. JUNTO JARDINES 
LLUIS MILLET:  Estupenda ocasión tanto por 
su estado como por características. Sobre una 
superfi cie de 80 m2.Reformado.3 dormitorios 
.Salón comedor cuadrado. Cocina equipada. 
Relación precio/situación inmejorable. 

T

278.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar ado-
sada en pleno centro junto colegios/servicios 
zona muy agradable. Distribución muy cómo-
da. 4 dorm. Salón 36m2 con chimenea. Jardín 
50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños + a-
seo. Garaje vehículos, sala polivalente/cuarto 
lavandería. Ocasión por precio/cualidades.  

T
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Tres detinguts per una 
presumpta violació a una 
discapacitada

 ciutat
L'oposició a la Festa al Cel pren 
cos en forma de manifest

 reportatge
L'Aualé, un joc intercultural molt 
popular a Mataró

 esport
El Mataró Feimat comença la 
fase d'ascens

 cultura
La Sala Cabanyes hi torna amb el 
clàssic: La Blancaneus

 perfil
Anna Gené, 
que no baixi el teló!
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LaLaLa
Del 13  
al 23  
de maig 

LaLa

Nou Parc Central

*descompte

18 de maigDimecres

Fireta de primavera i zona de bars  
al parc Central Del 13 al 22 de maig

Horaris Divendres i vigílies de festius fins a les 3 h • 
Dilluns 16 de maig fins a les 24 h • Resta de dies fins  
a les 23 h i zona de bars fins a les 24 h • Zona de bars  
Parc Central: caps de setmana obert des de les 11 h

Actuacions 
Dimecres 18 / 21 h • Havaneres  

amb Barca de Mitjana
Divendres 20 / 20 h • The Ohio Big Band 
Dissabte 21 / 20 h • Actuació de l’Escola  
de Música del Liceu de Mataró

Accio
,
 solida 

,
ria

Dimecres 18 al matí, obert en exclusiva  
per a les escoles d’educació especial 

* Dimecres 18 descomptes del 50%  
a les atraccions i 20% a les casetes

www.vineamataro.cat

Facebook Vine a Mataró
Twitter @vineamataro
Telegram 687 200 100  

 Atraccions

Oficina de Turisme
Tel. 937 582 698
La Riera, 48. Mataró
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Les Santes: Tot Mataró

 Amb la presentació del cartell de Les Santes, que aquest 2016 

és obra de Laia Arnau, Mataró comença el compte enrere pels 

seus dies més especials. Queden 72 dies per a l'inici de la Festa 

Major i el cartell, com sempre, és objecte de debat i opinions 

per a tots els gustos.

En paral·lel i des del respecte al cartell ofi cial, amb la pre-

sentació d'aquesta obra també comença la cursa del Concurs 

del Cartell Alternatiu de Santes que aquest 2016 arriba a la seva 

vuitena edició. El certamen, organitzat pel Tot Mataró, posa 

a disposició de tothom que vulgui l'experiència de crear un 

cartell de Les Santes. Ja es pot anar pensant en les propostes 

a fer entre les quals, com sempre, seran els mataronins els que 

escolliran el guanyador. 

Ja tenim cartell de 
Les Santes: comença 
la cursa per l'alternatiu

L’ENQUESTA

Aproves el pacte per la 
viabilitat d'El Sorrall?

95,2% No.
4,8% Sí.

LAIA ARNAU

LA PREGUNTA

T'agrada el cartell de Les 
Santes 2016?

PLUGES DE MAIG

La presentació del cartell de Les Santes va omplir Can Gassol de 
curiosos, en un acte conduït per la periodista del Tot Marta Gómez.

APLAUDIT:  Més enllà de la típica 
"divisió d'opinions", Arnau s'ha 
posat bona part de Mataró a la 
butxaca amb el seu cartell. 

CASTIGAT: Ja diu el refrany que 
pel maig cada dia un raig, però les 
pluges afecten actes de ciutat i ini-
ciatives. Que plogui de nit!

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1723.indd   1 11/5/16   19:02
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UN SOMNI SANTERO
Joan Hortós proposa una Trampa colorista com a 
cartell de la Festa Major
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Dies de Romeria Rociera
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 Foto antiga Les portades

 Ens hem de remuntar fi ns al 
1970 per col·locar en el temps 
aquesta fotografi a cedida per la 
família Guillén. En ella hi apa-
reix “l’equip de futbol de l’esco-
la Jaume Recoder”, actual Escola 
Cirera, en el qual jugava el pare de 
Miguel Guillén, qui envia la ins-
tantània.  “Aquell any van jugar la 
fase fi nal del campionat d’Espa-
nya a Madrid”, explica, i els mit-
jans locals se’n van fer ressò, com 
detallen els retalls de premsa que 
conserven. 

Subcampions d'Espanya

La sortida, que es va fer en autocar, 
va ser tota una experiència pels 
joves, malgrat ser derrotats en la 
fi nal i aconseguir el subcampionat. 
Tota una fi ta per a un equip alesho-
res format per Soro, De la Osada, 
Guillén, Navas, Cabanillas, Dávila, 
Rivero, Martínez, Eladio, Villalba, 
Canelada, Carmona i Moreno. I 
amb un “entrenador molt entra-
nyable com era Salvador Surís, que 
a més va ser durant molts anys 
el conserge de l'escola, tota una 
institució”. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: M. Guillén 

Foto antiga 1723.indd   1 11/5/16   11:53



Twist your world

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

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

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

con conducción eficiente, doble ahorro

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

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



Daniel Ferrer 

Laia Arnau, autora d'un cartell que agradarà
Protagonisme per a les Diablesses en un cartell "popular i festiu" amb referències al 
dibuixant japonès Hayao Miyazaki

Les Santes: Cugat Comas 

   Mataronines i mataronins, ja el 
tenim aquí. Laia Arnau és l'autora 
del cartell de Les Santes 2016 i el re-
sultat té tots els ingredients per po-
sar-se bona part dels mataronins 

a la butxaca, amb una obra que 
en original és un oli sobre fusta 
on apareixen la pràctica totalitat 
d'elements festius amb la platja de 
fons, amb les Diablesses destacant 
en primer terme i assumint pro-
tagonisme. Per a Laia Arnau "les 

Diablesses són un element molt 
potent i amb aquest cartell rei-
vindico la dona diablessa actual, 
somiadora i alhora real, plena de 
compromisos, forta i generosa, 
capaç de sortir valenta sota el foc i 
amb el foc, a encapçalar un ball on, 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1723ok.indd   2 11/5/16   9:23



L'altra identitat presentada al Plenari de la Comissió de Les 
Santes és la del fotògraf encarregat de fotografiar la Festa Major 
d'aquest any per protagonitzar l'exposició de l'any que ve. En 
aquest cas serà Eloi Codina (Mataró 1964) l'encarregat de fer 
una proposta que no ha volgut avançar amb gaire detall però 
que "anirà a mig camí del reportatge i la ficció, amb elements 
dels dos mons en els que he treballat".

Eloi Codina, el fotògraf

Daniel Ferrer 

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016

sota la seva capa, només hi caben 
els nobles principis i sans ideals"

El cartell també presenta un 
Drac molt protagonista en pro-
porció, aquest any que està d'ani-
versari. Hi veiem la resta de pro-
tagonistes com la Geganta –més 
escotada i amb el cabell recollit–, 
o la Vella Verda "més gran que en 
Robafaves, reivindicant els nans 
que sempre queden més petits". 
La Momerota també hi apareix, 
així com una reproducció de la 
versió de les dues patrones que 
Jordi Cuyàs va fer brindar en el 
seu cartell de Les Santes. Culmina 
el cúmul de protagonistes, que 
Arnau assimila a "un cartell de 
cinema, amb tots els protagonis-
tes" l'enxaneta dels Capgrossos i la 
llicència més personal de l'artista 
en forma d'un Totoro amb la forca 
de diablessa.

"He fet un cartell popular"
La pròpia Arnau és conscient d'ha-
ver fet un cartell "popular, pensant 
en un pòster que la canalla i els 
joves es vulguin penjar a l'habita-
ció". L'ha compost basant-se en 
fotografi es i ella mateixa el defi neix 
com a "festiu, amable i amb volun-
tat d'agradar els menuts". L'obra 
té tots els ingredients per esdeve-
nir un dels cartells més aplaudits 
dels darrers anys.

Un Totoro en honor a Miyazaki
Els Totoro són els personatges més 
coneguts del dibuixant japonès 

Hayao Miyazaki i la pròpia Arnau 
assegura que "és un dibuixant que 
m'agrada i m'inspira, perquè fa 
uns dibuixos que no són només 
per a nens petits, em venia de gust 

incloure'l". Tornant a les diables-
ses, la carota que duen a la caputxa 
que, com tota la capa, és obra de la 
Néfer també agafa protagonisme 
a la part alta.

www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1723ok.indd   3 11/5/16   9:23



La música, el múscul de Les Santes
Una quarantena de concerts conformen la programació de la Festa Major 2016, amb 
els Catarres de caps de cartell de les Dissantes

Les Santes: Cugat Comas

    Els Catarres, Melendi, Aspencat, 
Las Migas o l'Orquestra Plateria 
són alguns dels principals noms 
que seran protagonistes aquest 

any per Festa Major. Les Santes 
2016 segueixen el patró de progra-
ma dels darrers anys amb l'apos-
ta per la música de múscul que 
complementa els actes de cultura 
tradicional, que fan d'esquelet. La 

programació de música en directe, 
que va valdre el premi ARC per a 
Mataró, repeteix formats exitosos 
com el concert al Port just després 
dels focs, les Dissantes que orga-
nitza la Fundació Maresme o els 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1723ok.indd   2 11/5/16   17:52



Els equilibris pressupostaris de Les Santes, que tenen un pressu-
post de 518.000 euros, pràcticament igual que l'any anterior, han 
permès ampliar la partida d'infraestructures amb la instal·lació 
de mòduls de lavabos de gran capacitat a tres punts claus com 
són el Parc, Santa Anna i darrere l'Ajuntament. Amb aquesta 
novetat es busca reduir l'impacte incívic i molest de molta gent 
orinant al carrer. També, com a novetat, l'espai del Parc Nou que 
acull alguns dels actes més massius, estrenarà una carpa coberta 
que, en cas de xàfec, no implicarà la suspensió automàtica dels 
concerts previstos, com va passar l'any passat amb La Pegatina 
i les Dissantes.

Més lavabos i escenari cobert

recitals de format mitjà al Pati del 
Cafè Nou. L'únic concert que serà 
de pagament serà el ja anunciat fa 
setmanes de Melendi, la nit del 22 
de juliol. La resta, fi ns a sumar-ne 
quaranta, seran ocasions a l'abast 
de tothom per a una programació 
on la música popular i d'arrel ca-
talana en torna a ser protagonista 
hegemònica.

Noms amb tirada
És difícil destriar noms en una 
col·lecció de cromos tan extensa. 
Els Catarres, que seran els grans 
animadors de les Dissantes o 
Aspencat, que compartirà el Callao 
després dels focs amb els emer-
gents Animal són dos grups de 
forta tirada entre el jovent català. 
També a Obeses, en un concert 
nou a Santa Anna la nit del 28, 
se'ls pots incloure a la relació.  Per 
una altra generació, la cita del 27 
després dels focs amb l'Orquestra 
plateria també serà ben especial.

El protagonisme musical dels 
mataronins també serà notori: 
Ignorantes tocarà a les Dissantes, 
La Coixinera serà el partner mu-
sical d'aquest any per a l'Agru-
pació Musical del Maresme i Mr 
Freak Ska amenitzarà la matei-
xa nit de Melendi però a la Plaça 

Els Catarres encapçalaran 
les Dissantes i 
protagonitzaran el nou 
'Jo sóc com tu', a més 
de tocar en directe a la 
flashmob

de Santa Anna, després de l'as-
saig dels Capgrossos. El Pati del 
Cafè Nou acollirà a la Big Band 

Jazz Maresme, la New Catalan 
Ensemble i Las Migas mentre que 
Gospelsons celebraran els seus 10 
anys el 24 al Callao, abans de les 

Havaneres.
La programació familiar per a 

tota la família repetirà racó propi 
al Parc Nou i protagonistes com 
Les Bruixes de Burriac, entre altres 
reclams al llarg dels dies. I un altre 
àmbit carregat és el de les orques-
tres per a balls populars. La nit del 
26 recupera el Ball amb La Banda 
del Coche Rojo i David Oleart, or-
ganitzat pels Capgrossos, La Banda 
Puig servirà per contra-programar 
l'Escapada a Santa Anna la mati-
nada de la Nit Boja i l'Orquestra 
Gira-Sol torna al Parc per tancar 
Les Santes el 29 a la nit, en l'Es-
petec Final. El colofó de tota la 
Festa Major.

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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"El premi reconeix la trajectòria de Pèls"
La Barbèria Pèls rep el premi a la millor barberia espanyola que atorga anualment el 
grup 'Barberías con encanto'

Estètica: Redacció

 Acabeu de rebre el premi 
a la millor barberia d’Espa-
nya que atorga ‘Barberías con 
encanto’. 
El grup de perruquers espanyol 
‘Barberías con encanto’ atorga 
cada any diversos premis, entre 
els que hi ha la millor barberia, que 
nosaltres hem guanyat aquest any. 
És, sens dubte, un reconeixement 
a la nostra trajectòria, a la feina 
ben feta i a l’esforç que hem posat 
en tirar endavant aquest negoci. 

Què fa especial la vostra 
barberia?
Penso que el que ens diferencia 
és que és un espai que reflecteix 
tot el que ens identifica: la quali-
tat i el tracte personal. I en Manel 

Rodríguez, el meu germà, va saber 
plasmar-ho d’allò més bé quan 
vam iniciar el projecte. Va ser ell 
qui va idear l’espai i hi va saber 
col·locar tots els elements propis 
de Pèls, amb tots els detalls cui-
dats i amb un espai molt agrada-
ble i acollidor.

Són uns premis que busquen 
impulsar i fer renéixer la bar-
beria espanyola.  
Els premis van una mica en la ma-
teixa línia per la qual nosaltres 
vam fer néixer la Barberia Pèls. 
Es tracta de recuperar un espai 
masculí en el que l’home se senti 
còmode anant a la perruqueria. A 
vegades hi ha qui no gaudeix de 
l’estona de barberia si ha d’anar a 
una perruqueria unisex i per això, 
crear aquest entorn en el que els 

homes es puguin relacionar i a 
més puguin relaxar-se, era clau 
per a nosaltres. I la prova és que 
els homes que vénen, es queden 
més estona perquè se senten a gust.  

Quins són els projectes de 
futur que plantegeu per a la 
barberia?
El nostre principal objectiu és con-
tinuar oferint un bon servei als 
nostres clients, que cada vegada 
són més. Tenim ganes de poder 
ampliar els horaris d'obertura, al 
mateix temps que volem consoli-
dar un equip darrere de la barberia. 

Pèls és una marca molt arre-
lada a la ciutat. 
Sí, i tant! A banda de la barberia, 
que estem intentant consolidar 
com ja he dit, també disposem 
d’altres centres, dues perruqueries 
unisex i un centre d’estètica, en els 
quals oferim tot tipus de serveis 
amb una atenció personalitzada, 
com ara un Hair Spa on relaxar-se 
amb un bon tractament de cromo-
teràpia. Fa molts anys que som a 
Mataró i ens hem convertit en un 
referent per la nostra trajectòria i 
qualitat del servei. 

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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Capgirem Mataro a,

v Casal de juny i juliol 240 €
v Casal d’agost i setembre 135 €

del 27 de juny al 22 de juliol de 9 h a 13 h

del 29 d’agost al 9 de setembre 9 h a 1 3h

Setmanes  temàtiques 
Art urbà, dansa, cinema, art creatiu, il.lustració, dibuix

Camí Ral, 282 · 284, 08301 Mataró (Barcelona) · 610 594 378
www.destilleria.com · info@destilleria.com ·       La Destil·leria ·       @ladestilleria

Casal d’es tiu per a nens i joves

CAMPUS I CASALS PER A TOTS ELS GUSTOS
Ara és quan toca escollir en què "invertim" l'estiu

C
om passa cada any, just després de Sant 
Joan, Mataró és un esclat de casals i cam-
pus pensats sobretot pel primer mes de les 

vacances escolars, el que enllaça la nit més curta de 
l'any amb la Festa Major de Les Santes. Els esplais, 
clubs, entitats, agrupaments o centres educatius di-
versos programen programes amens, de contingut 

Just el mes que enllaça Sant Joan 
amb la Festa Major de Les Santes 
és el que concentra la major part 

d'oferta de casals per a petits i joves

L'estiu és demà passat. Pot semblar un tòpic però és cert 
i d'aquí a poc més d'un mes les escoles i instituts abai-
xaran la persiana i els infants i joves de la nostra ciutat 
tindran setmanes per davant. A què volem que destinin 
tot aquest temps?

CASALS
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Mares i pares:  
parleu amb els vostres fills, 

escolteu-los i feu que el seu estiu 
sigui el més profitós possible

d'aprenentatge o pedagògics per tal que l'estiu i les 
seves setmanes no siguin temps perdut, sinó una 
inversió. Sí, es tracta d'invertir el temps i sense les 
presses, la rutina i el tragí de la resta de trimestres 
anuals, aprofitar el temps.

A l'hora d'escollir, haurem de tenir en compte quins 
són els gustos dels nostres nois i noies i també qui-
nes són les necessitats. Mares i pares: parleu amb els 
vostres fills i feu que el seu estiu sigui el més profitós.
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CASALS

EL CASAL D'ESTIU DEL CENTRE
Totes les activitats estan pensades per a nens i nenes d'entre 3 i 14 anys

E
l Casal d'Estiu de Sant Josep retorna aquest 
estiu al Pati de la Residència de Sant Josep de 
Mataró, com en cada ocasió. Els pirates seran 

els protagonistes de les quatre setmanes de diversió 
que coordina Casal de Vacances amb el suport de 
l'Associació de Pessebristes de Mataró, l'Ajuntament 
de Mataró i l'Escola de Música Moderna Treset. 
 
Tot i que el casal complet és matí i tarda, hi ha l'opció 
de fer només horari de matins o per setmanes. A més 

a més, també hi ha la possibilitat d'accedir al servei 
de permanències una hora abans al matí o al servei 
de menjador. Una de les  novetats d'aquesta edició és 
la incorporació de les carmanyoles a l'hora de dinar.

La sortida especial  
del Casal d'Estiu es farà a 
Marineland el 15 de juliol

En l'edició d'aquest estiu el centre d'interès de tot 
el casal seran els pirates. Tot l'equip de monitors 
ja està preparant totes les activitats, tallers, jocs 
i gimcanes, així com jocs d'aigua, sortides a la 
platja i excursions.

L'equip de monitors amb els infants del  
casal d'estiu del 2015
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CASALS

CAMPUS DE PRÀCTICAMENT TOTS ELS ESPORTS
La pràctica esportiva és una de les alternatives preferides per l'estiu

P
er això, la millor forma de passar les vacances 
és gaudint d’un campus esportiu on conèixer 
gent nova i desenvolupar les seves habilitats 

esportives. 

Hi ha, a grosso modo, dos tipus de campus segons 
edats i nivells. D’una banda aquells pels nois, ja quasi 
adolescents, que volen seguir perfeccionant la seva 
tècnica. Ideal per a edats infantils o cadets, quan 
s’acaba de tecnificar l’esportista incipient que ja és 
el jove. Són quasi entrenaments d’estiu.

El tipus de campus, però, que tots tenim més al cap 
és el típic pensat per a escolars que gaudeixen amb 
l’esport d’una manera poc exigent i que poden “em-
papar-se” dels seus valors compartint un mes sencer, 
de Sant Joan a Santes, jugant a un sol o a més es-
ports durant matí i tarda. Són aquests els campus de 
clubs o instal·lacions, que “toquen” un o més esports 
i que serveixen per a mantenir una rutina rítmica pels 
petits, fer-los fer esport i, d’aquesta manera, fer-los 
créixer també com a persones.

Hi ha campus que "toquen" un o més 
esports i serveixen per a aprendre 

els valors d'aquests

L’estiu és l’època ideal perquè nens i joves prac-
tiquin els seus esports favorits. Les vacances 
escolars i el bon temps són l’al·licient perfecte 
perquè els nois i noies passin els seus dies lliures 
practicant un esport a l’aire lliure.
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TORNA EL CASAL DE CIRC I TEATRE
Totes les activitats estan pensades per a nens i nenes d'entre 3 i 14 anys

D
ivertit, formatiu, creatiu i artístic! Al Casal 
tastarem el circ i el teatre amb professors 
especialistes i artistes convidats, i sempre 

combinat amb activitats pròpies d'un casal d'estiu 
com tallers, jocs , esports, platja i sortides!  A més 
amés, farem de periodistes i cada setmana editarem 
un petit butlletí amb cròniques de tot el que hem fet. 

L'horari del Casal d'Artistes és de 9 a 13 h i de 15 a 17 h  
i adreçat a infants i joves de 4 a 14 anys. Amb serveis 
opcionals de menjador i permanències matí i tarda. 

I com és habitual amb diversitat de modalitats d'ins-
cripció: Casal complet, només matins, només tardes, 
per setmanes i per dies. Sabem que aquesta possibilitat 
us va bé per a les vostres organitzacions familiars.

Ja estan obertes les inscripcions al Casal d'Estiu 
d'Artistes '16 · Va de circ i teatre!  que tindrà lloc 
a les instal.lacions del Teatre Casal Aliança del 
22 de juny al 22 de juliol.
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CASALS

ES PAGA PEL QUE VAL, NI MÉS NI MENYS
La majoria de casals tenen preus ajustats per a totes les butxaques

L
es facilitats de pagament de les inscripcions, 
oferir descomptes si es contracten paquets 
d’activitats o augmentar el nombre de beques, 

són algunes de les tàctiques d’entitats organitzado-
res d’aquestes activitats. 

És en aquest sentit que l’oferta de la qual es disposa 
té uns preus molt ajustats que intenten minimitzar 
l’impacte del cost real del servei en el dia a dia fi-
nancer de les famílies. Molts casals i programes han 
rebaixat preus per fidelitzar la seva clientela.

Passa també això amb les colònies i els campaments, 
que sembla que han aguantat millor l’impacte de 
la crisi i amb prou feines han patit una disminució 
d’inscripcions els darrers anys. Que tinguin una llarga 
tradició i que en més d’una ocasió siguin la culmina-
ció dels esplais que funcionen al llarg de tot l’any són 
alguns dels motius que s’atribueixen a què aquests 
s’hagin mantingut en el temps a pesar de les dificul-
tats i, com l’economia, ara tornin a remuntar el vol.

L'oferta de casals d'estiu es va saber 
adaptar a la crisi gràcies a preus 

molt populars

Els campus i casals tenen un cost, sí, però no deixen 
de ser una inversió pedagògica en els nostres fills 
que valen el que costen, en la majoria de casos. 

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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CONSELLS PRÀCTICS PER ESCOLLIR CASAL
Amb quines característiques de l'oferta ens hem de fixar

Veient tanta oferta com hi ha, en què ens hem de 
fixar a l'hora d'optar per una o una altra oferta 
de casals i campus? Aquesta pot ser una guia 
pràctica bàsica per ajudar els pares i les mares 
a escollir per als seus fills.

E
l primer que cal analitzar són els horaris i els 
emplaçaments dels casals d’estiu que creiem 
que poden ser interessants per portar-hi els 

nostres fills. Si ens semblen correctes, haurem de 
valorar si hi ha possibilitat de permanències tant 
abans com després de l’horari del casal, per tenir la 
possibilitat d’aprofitar-ho en cas que sigui necessari. 

De la mateixa manera és interessant saber si s’ofe-
reix servei de menjador, sigui de càtering, cuina o 
carmanyola. La diversió amb les activitats i sortides 
segur que està garantida per tots els organitzadors.

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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CASALS

DIVERSIÓ I ESPORTS PELS MÉS PETITS
Torna el Campus 2016 de Fitness Factory, del 27 de juny al 5 d'agost

L
’objectiu és que els nens i nenes desenvo-
lupin les seves habilitats i coneixements en 
diferents camps amb totes les activitats que 

ofereix el campus.

Més enllà dels habituals jocs tradicionals, el Campus 
proposa gimcanes i excursions, així com activitats a la 
platja i esportives, streetdance i expressió corporal o 
manualitats. En l’edició d’aquest any, Fitness Factory 
amplia les activitats esportives amb el Taekwondo 
i aposta per completar l’educació dels petits amb 
noves activitats en anglès.

El Campus 2016 de Fitness Factory començarà  el 27 
de juny i farà gaudir els nens i nenes fins al 5 d'agost. 
A l’horari del casal, de 9 a 14h, s’hi afegeix l'opció 

Dirigit a nens i nenes d’entre 3 i 14 anys, el Campus 
2016 de Fitness Factory obre les seves portes un 
estiu més amb moltes novetats. El Campus busca 
acostar els més petits al món de l’esport i l’acti-
vitat física, posant especial èmfasi en la diversió, 
la convivència i la comunió amb els companys. 

ESPECIAL CASALS 1713.indd   10 11/5/16   19:21



Inclou sortides a la piscina de Caldes 
d'Estrac, al Castell de Burriac i al 

Parc Central

de servei d’acollida de 8 a 9h i de 14 a 15h. El preu 
complet del campus s'inclouen diferents sortides a 
la piscina de Caldes d'Estrac, el Castell de Burriac i 
el Parc Central

Fitness Factory

Fitness Factory és un club de fitness amb més de 
25 anys d’experiència en la salut i el benestar de 
les persones. La filosofia d’un dels noms més cone-
guts en el món de l’exercici a la ciutat i a la comarca 
és fer passar una estona divertida a la vegada que 
s’entrena i s’exercita el cos.

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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CASALS

MONITORS FORMATS, CASAL SEGUR
El marc normatiu obliga les entitats a tenir el seu personal titulat

U
n altre dels aspectes que es recomana com-
provar és el nombre de monitors per activi-
tat, hi ha d’haver una persona major de 18 

anys per cada 10 participants. També és important 
la titulació de la persona responsable, que ha d’es-
tar en possessió del diploma de direcció d’activitats 
de lleure infantil i juvenil, llevat que l’activitat tingui 
menys de 25 participants. En aquest cas, és sufici-
ent el diploma de monitoratge d’activitats de lleure 
infantil i juvenil. 

Pel que fa als equips de coordinació, el 40% n’ha 
d’estar en possessió de qualsevol dels diplomes 
d’educació en el lleure infantil i juvenil o de la titu-
lació tècnica en animació sociocultural.

En relació al Pla d’emergència, si l’activitat és una 
acampada, el grup o l’entitat ha d’haver elaborat 
un pla d’emergències adequat a la situació del lloc 
on s’acampa (campament juvenil, càmping o ter-
reny d’acampada). Pel que fa a les assegurances, és 
obligatòria l’existència de pòlisses que cobreixin la 
responsabilitat civil i els accidents dels participants 
durant el desenvolupament de l’activitat.

Abans de fer la inscripció a les activitats, és molt 
important conèixer el contingut detallat del pro-
grama de la proposta de lleure. També és acon-
sellable que tant les persones participants com 
els pares i les mares coneguin l’equip de coordi-
nadors de l’activitat abans que aquesta comenci.  

Les entitats que 
impulsen casals 

estan subjectes a 
una legislació que es 
compleix en el 99 per 

cent dels casos 
 

Com a mares i pares 
es pot demanar 

l'acreditació de la 
formació dels diferents 

monitors, així com 
la responsabilitat de 

l'entitat 
 

Confia en els 
casals mataronins: 
treballen amb bons 

professionals!
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APROFITA PER APRENDRE IDIOMES
L'estiu, amb el seu ritme, és propici per seguir estudiant altres llengües

U
na bona oportunitat per aprendre diferents 
llengües durant els mesos d’estiu és apuntar-
se a un casal d’idiomes. I és que és una decisió 

encertada tant per començar a introduir-se en un 
idioma que desconeixem com per reforçar aquells 
que més ens interessen per millorar-ne el nivell. La 
majoria d’aquests casals són cursos intensius i hi 
ha diferents possibilitats tant per fer-ho en jornada 
sencera com només matinals o a les tardes.

Absorbir rutines

Pels infants també és una bona opció apostar per 
aquest tipus de casals. I és que tot jugant i fent al-
tres activitats poden absorbir rutines, expressions i 
conceptes nous en altres llengües. 

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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CASALS

ELS CAMPAMENTS, UN CLÀSSIC QUE MAI FALLA
Passar dies fora de casa, en contacte amb la natura ajuda els infants

Passar uns dies a la natura, sense els pares, lluny 
de casa. Dormint en tendes, sense comoditats. Pot 
sonar, vist així, incòmode però els campaments 
en grup, a la natura, durant uns dies conformen 
una opció clàssica de lleure que sempre està de 
moda i sempre és profitosa.

U
na altra opció per a l’estiu és que els nostres 
fills vagin de campaments. En els campaments 
d’estiu els nens aprenen a ser més tolerants, 

a conviure amb persones que no són del seu entorn, 
a fer nous amics, experimenten una major llibertat, 
aprenen a expressar-se, a crear i a participar.

Un paper fonamental en el desenvolupament dels 
campaments està en els monitors. Ells són el model 
de conducta per als petits. Han de saber organitzar 
i mantenir els temps i el planificat. Han de ser opti-
mistes i estar plens d’energia per no quedar esgotats 
per la desbordant activitat i energia dels nens, i en-
tretinguts, perquè els nens no s’avorreixin. 

Un campament, és una fantàstica oportunitat per 
als nens de passar les vacances o aquest temps que 
els pares han de treballar realitzant totes aquelles 
activitats i jocs que difícilment poden fer a l’hivern. 
Una experiència, divertida, plena de valors educatius 
i que ho fan realment constructiu.

Un campament és una oportunitat 
fantàstica, plena de valors educatius 

que d'adquireixen
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Situats al C/La Riera, 177 des de fa 
4 anys i actualment (curs 2016-17) 
amb un nou centre al C/ Del Parc, 
44, Global English ofereix diferents 
formes d’aprendre anglès i sempre 
pensant el que és millor per a cada 
grup i/o alumnes.

Casal d’Estiu 2016

Del 27 de Juny al 22 de Juliol. 
4 setmanes a on els nens a par-
tir dels 3 anys gaudiran aprenent 
anglès alhora que fan activitats 
divertides, juguen i s’ho passen 
bé en un entorn lúdic i didàctic. 
Durant el casal es faran activitats 
esportives, aquàtiques, musicals i 
una excursió setmanal.

Cursos intensius adolescents 
i adults

De l’1 de Juliol al 29 de Juliol. 2 
hores de classes diàries en grups  
reduïts de diferents nivells i desti-
nats a totes aquelles persones que 
volen o necessiten perfeccionar 
el seu nivell d’anglès. Al final del 
curs tots aquells alumnes tindran 
l’opció de fer l’examen oficial cor-
responent al seu nivell (KET, PET, 
FCE, CAE subvencionat)

Estada a Irlanda

Del 28 de Juny al 19 de Juliol 
Global English ofereix a persones 
a partir dels 12 anys, una estada a 
Irlanda d’entre 1 o 3 setmanes. Es 
tracta d’una immersió lingüística  
a més de conviure amb famílies 
natives de la zona.

Les inscripcions obertes de l’estiu 
I curs 2016-2017.

APRÈN ANGLÈS
de la manera que  
millor s’adapti a les 
teves necessitats

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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Estiu als
Salesians

Casalet Infantil Casalet Primària
Campus LAC Campus FutbolCasal

PISCINA 
Vine!

jo trio el meu estiu
Campus de Robotica Campus Bàsquet

+ info        http://mataro.salesians.cat27 juny / 22 juliol 2016 PISCINA

Dormides

Inflables

Piscina

Sortides

Reunió
 Informativa

dijous 19/5/2016
19.30h

CASALS

5.300 BEQUES D'ESTIU
Fundesplai presenta el seu nou programa 'En-
certa l'estiu-un estiu per a tothom'

 Fundesplai preveu atorgar 5.300 beques per garantir que cap 

nen quedi al marge de les colònies i casals d'estiu. L'entitat oferirà 

més de 1.200 activitats per a infants, un 15% més que l'any passat

L
a Federació Catalana de l'Esplai-Fundesplai preveu atorgar 5.300 be-
ques aquest 2016 per garantir que cap infant quedi al marge de les 
colònies i els casals d'estiu. Es tracta d'una quantitat que multiplica 

per cinc els diners que es van destinar l'any 2011, quan l'entitat va engegar 
la campanya de captació de fons 'Encerta l'estiu-Un estiu per a tothom'. 
S'oferiran més de 1.200 activitats per a infants i joves d'entre 3 i 25 anys, 
entre colònies, casals, campaments, rutes, camps de treball i colònies per 
a famílies, amb un total de 85.473 places. Això representa un augment del 
15% respecte de l'estiu passat. 

Fons de la Diputació i el Ministeri

Per atorgar aquestes beques, Fundesplai compta amb els fons aportats per 
la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a 
través del 0'7% per a finalitats socials i algunes empreses com Grífols. També 
es preveu, com en altres anys, l’aportació de la Generalitat de Catalunya.

A banda d'aquests fons per a beques i ajuts que canalitza directament 
Fundesplai, alguns dels 81 centres d’esplai adherits també reben ajuts dels 
seus ajuntaments o de l'Obra Social de la Fundació "la Caixa", a través del 
programa ProInfància. En el conjunt, l'any passat es va destinar a beques i 
ajuts prop d'un milió d'euros.

Què és Fundesplai?

Fundesplai és una entitat aconfessional sense afany de lucre que treballa per 
impulsar l'educació dels infants, els joves i les seves famílies. El darrer any va 
atendre 215.023 persones amb les seves accions socials, educatives i medi-
ambientals de l'entitat, una xifra que representa un augment del 6% respecte 
de l'any passat. En l'àmbit social, destaquen els 16.250 ajuts atorgats el dar-
rer any (beques per a menjador escolar, casals i colònies, etc.) o els prop de 
500 joves dintre dels programes d'inserció sociolaboral de persones joves.
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L
a Federació Catalana de l'Esplai-Fundesplai preveu atorgar 5.300 be-
ques aquest 2016 per garantir que cap infant quedi al marge de les 
colònies i els casals d'estiu. Es tracta d'una quantitat que multiplica 

per cinc els diners que es van destinar l'any 2011, quan l'entitat va engegar 
la campanya de captació de fons 'Encerta l'estiu-Un estiu per a tothom'. 
S'oferiran més de 1.200 activitats per a infants i joves d'entre 3 i 25 anys, 
entre colònies, casals, campaments, rutes, camps de treball i colònies per 
a famílies, amb un total de 85.473 places. Això representa un augment del 
15% respecte de l'estiu passat. 

Fons de la Diputació i el Ministeri

Per atorgar aquestes beques, Fundesplai compta amb els fons aportats per 
la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a 
través del 0'7% per a finalitats socials i algunes empreses com Grífols. També 
es preveu, com en altres anys, l’aportació de la Generalitat de Catalunya.

A banda d'aquests fons per a beques i ajuts que canalitza directament 
Fundesplai, alguns dels 81 centres d’esplai adherits també reben ajuts dels 
seus ajuntaments o de l'Obra Social de la Fundació "la Caixa", a través del 
programa ProInfància. En el conjunt, l'any passat es va destinar a beques i 
ajuts prop d'un milió d'euros.

Què és Fundesplai?

Fundesplai és una entitat aconfessional sense afany de lucre que treballa per 
impulsar l'educació dels infants, els joves i les seves famílies. El darrer any va 
atendre 215.023 persones amb les seves accions socials, educatives i medi-
ambientals de l'entitat, una xifra que representa un augment del 6% respecte 
de l'any passat. En l'àmbit social, destaquen els 16.250 ajuts atorgats el dar-
rer any (beques per a menjador escolar, casals i colònies, etc.) o els prop de 
500 joves dintre dels programes d'inserció sociolaboral de persones joves.
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CASALS

CAMPUS ESPORTIU I CASAL D'ESTIU, DOS EN UN
El Futsal Mataró programa una oferta per a nenes i nenes de 5 a 15 anys

C
om és habitual el campus es fa en horari de 
matins de 9 a 13 hores, tot i que hi ha l’opció 
de portar els nens a les 8.30 i recollir-los a 

les 13.30 hores. Amb personal qualificat i acreditat 
l’objectiu del campus és familiaritzar els més petits 
amb el futbol sala, però sempre des de la vessant 
lúdica i complementant l’aprenentatge amb altres 
modalitats esportives. 

Ens visitaran jugadors i tècnics professionals de pri-
mer nivell (FC Barcelona i Marfil Santa Coloma) que 
faran les delícies dels més petits. El darrer dia del 
Campus es farà el sorteig de material esportiu (re-
gal segur) per a tots els participants. Els regals són 
gentilesa dels patrocinadors i col·laboradors: Aliança 
Mataró, Inlingua Mataró, Gestoria Luis, Proneo Sports, 
Grup Feimat, Sistelabel Group i Carnisseria Juanjo.

Nova edició del Campus d’Estiu del FUTSAL 
MATARÓ, la millor opció pels nens i nenes de 5 a 
15 anys que volen practicar futbol sala i un munt 
d’activitats més (piscina, tennis taula, gimcanes, 
platja, jocs de pistes, futbol 7 i moltes sorpre-
ses més). 
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EL 21 DE MAIG
FEM FESTA!

Presentació del Nan d'en Santi
+ 35 anys del Tot Mataró

a la plaça de l'ajuntament

Els beneficis de la barra es destinaran al Projecte Santi

Dissabte que ve, dia 21 de maig, re-
serva't la tarda, el vespre i la nit. La 
Fundació El Maresme, Capgrossos 

de Mataró i el Tot Mataró i Maresme han 
sumat esforços per una festa de ciutat a la 
Plaça de l'Ajuntament, per a tota la família 
i totes les edats. Hi haurà jocs infantils, 

• 17h: Jocs infantils i xocolatada.

• 18h: Taller de canalla amb els 
Capgrossos de Mataró.

• 18:30h: Presentació del
capgròs d'en Santi i estrena
del "Jo sóc com tu 2016".

• 19h: Animació infantil amb
"La Tresca i la Verdesca"

• 21h: Havaneres amb
"Mestre d'Aixa" - Cantada especial 
30 anys + Cremat.

• 23h: "Ignorantes" + PD Pernil.

coneixerem en primícia el capgròs d'en 
Santi i estrenarem el 'Jo sóc com tu' dels 
Catarres, hi haurà xocolata desfeta i ani-
mació infantil a més de celebrar els 30 
anys del grup d'havaneres Mestre d'Aixa 
i acabar la nit amb Ignorantes presentant 
el seu darrer disc.

Dissabte, dia 21, surt al carrer i suma't a aquesta celebració!

La Tresca i la Verdesca IgnorantesMestre d'Aixa
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres

13 de maig

Del 13 al 22 de maig // 
Parc Central (Mataró) // 
Horaris: 
Divendres i vigílies de 
festius fins a les 3h.
Dilluns 16, fins les 24h.
Resta dies, fins les 23h. //  

ARRIBA LA FIRA,
I TORNA LA NÒRIA!

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Concert: Manel Guerrero + 
Robert Poch
Dissabte 14 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert en acústic dels cantau-
tors, presentant els seus repectius 
treballs i compartint escenari en 
algunes cançons.

Gossos en concert
Diumenge 15 maig / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€.
Gossos celebra els seus 22 anys 
amb un muntatge de petit format, 
participatiu i per a tots els públics.

TEATRE I DANSA //

'Blancaneus i els set nanets'
Dies 14, 15 i 16 maig / 18:30h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Entrada: 13€. També dies: 21, 22 
i 23 maig, 4 i 5 de juny. 
Adaptació de Josep Ma. Clariana 
del clàssic dels germans Grimm. 
Producció de Sala Cabanyes, di-
recció de Josep Ma. De Ramon.

'Faules de Llull. Llibre de les 
Bèsties'
Dissabte 14 maig / 11:30h / Plaça 
de l'Església (Argentona)
Espectacle de contes i música. 
Teresa Puig, actriu i clarinet, amb 
l'acompanyament musical d'Emma 
Díaz (violoncel).

Dia Mundial de la Fibromialgia, 
Síndrome Fatiga Crònica i 
Sensibilitat Química Múltiple
Dissabte 14 maig / 17h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Entrada: 10€.
Acte solidari amb l'espectacle 
d'Improscritos. 

Circ: 'CorroC (i el Gabinet de 
curiositats)'
Dies 20 i 21 maig / Divendres 20h, 
dissabte 19 i 21h / Can Palauet (c. 
d'en Palau, 32. Mataró) / Gratuït.
De la companyia Escarlata Circus.

'RIP Viatges'
Divendres 20 maig / 22h / 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 
6. Mataró) / Taquilla Inversa.
La companyia 'Veu Per Ser' pre-
senta aquest espectacle teatral.

Guia cultural

Agenda

Aquest divendres obre les se-
ves portes la Fira d'Atracci-

ons de Mataró, una de les més 
grans de Catalunya que arriba 
puntual a la seva cita amb la 
segona Pasqua. La novetat 
més gran –ja l'ha vist tot-
hom qui hagi passat per 
davant– és el retorn de la 
nòria després de diver-
sos anys. Com sempre, 
la Fira està sectorialit-
zada per edats i també 
hi ha l'espai gastronò-
mic al Parc Central Vell 
i "els hippies" (Fireta de 
Primavera).
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INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 13 maig / 17:30h:
El conte de la rotllana: 'L'Artur i el 
ratolí distret' de Gudule.
Dimecres 18 maig / 17:30h:
Art Time: Let's learn vegetables 
with 'Sopa de Pedres'. i taller d'ac-
tivitat plàstica. 
Dijous 19 maig / 17:30h: 
Dijous a la Biblio: 'El mur', de Philippe 
de Kemmeter, conte i manualitats.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 13 maig / 18h: 
Club dels Setciències: 'Els invents'. 
Adreçat a nois/es de 8 a 12 anys.
Dimarts 17 maig / 18h: 
L'hora del conte: 'Un misteri ge-
gantí', de Laia Massons.

Nau Gaudí - Col·lecció Bassat 
(c. Cooperativa, 47. Mataró). 
Activitats familiars al museu.
Dissabte 14 maig / 12h:
'Els arcs intel·ligents de Gaudí'.
Diumenge 15 maig / 12h: 
'Col·lecció Bassat. Revisitem els 80'.

'Fem un ambientador per al 
cotxe'
Diumenge 15 maig / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1. Mataró). Entrada lliure.
Activitat infantil, recomanada a 
partir de 6 anys.

'Els contes d'en Joan Petit'
Dimecres 18 maig / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
L'hora del conte especial per donar 
a conèixer la Fundació Amics Joan 
petit-Nens amb càncer.

Buc de contes
Dijous 19 maig / 17:30h / Buc de lli-
bres (Muralla del Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte 'Hi ha res més 
avorrit que ésser una princesa 
rosa?', de Raquel Díaz Reguera.

Hora del conte especial bilingüe
Dijous 19 maig / 18h / Sala d'Ac-
tes de la Biblioteca (c. Bonaire, 2. 
Arenys de Mar)
Conte "Aladí i la llàntia merave-
llosa" narrat simultàniament en 
català i àrab.

XERRADES I LLIBRES /

Llegeix amb nosaltres!
Divendres 13 maig / 11h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Cicle de tertúlies de lectura fàcil: 
'Sherlock Holmes resol tres casos', 
d’Arthur Conan Doyle.

MÚSICA /

Güru + Juan de Villar
Divendres 13 maig / 23h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 7€. Taquilla: 10€.
Una nit de Rock èpic i d’alta qualitat 
amb Güru, quartet de rock procedent 
de Barcelona, i Juan de Villar, mata-
roní que presentarà el seu projecte.

CONCERT SOLIDARI /

Gala de Dansa
Diumenge 15 maig / 17h / Plaça de 

l'Ajuntament (Mataró)

Les escoles de dansa de Mataró es 

reuneixen per celebrar el Dia Mundial 

de la Dansa i presentar una mostra 

d'estils molt diversos.

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016Guia cultural patrocinada per 
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FESTA /

Presentació del Nan d'en Santi 
+ 35 anys del Tot Mataró
Dissabte 21 maig / De 10 a 2h / 
Plaça de l'Ajuntament (Mataró)   
Festa de ciutat amb l'estrena del 
'Jo sóc com tu 2016' i concerts per 
a totes les edats amb La Tresca i la 
Verdesca, Mestre d'Aixa i Ignorantes.

PARADA INFORMATIVA /

Dia Mundial de la Fibromiàlgia
Dissabte 14 maig / 8 a 20h / Portal 
de Barcelona (Mataró)
Parada informativa de l'AFIMAT so-

bre la Fibromiàlgia, amb plantes me-

dicinals i aromàtiques i manualitats 

realitzades a l'Associació.

Cicle de primavera: 'Catalunya 
en construcció'
Dimecres 18 maig / 19:30h / 
Òmnium Mataró-Maresme (c. 
Argentona, 59. baixos. Mataró)
Presentació de la plataforma Reinicia 
Catalunya, amb Jaume López, pro-
fessor de Ciència Política de la UPF.

Presentació literària: 'La cara 
oculta de las adicciones'
Dijous 19 maig / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autor, Alfonso Balado Funcasta.

El meu fi ll/a té problemes 
psicològics o difi cultats 
d'aprenentatge. 
Dijous 19 maig / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la Fundació.

RUTES I VISITES //

Arenys Indiana
Diumenge 15 maig / 11h / Plaça de 
l'Ajuntament (Riera Bisbe Pol, 8. 
Arenys de Mar)
Ruta cultural guiada per l'Arenys 
dels segles XVIII i XIX.

FESTES I FIRES //

Ballada de sardanes
Dissabte 14 maig / 19:15h / Plaça 
de Santa Maria (Mataró)
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Granollers.

I Mostra d'entitats d'Argentona
Dissabte 14 maig / D'11 a 14h i de 17 
a 20h / Centre urbà d'Argentona
Més d'una trentena d'associacions 
i entitats locals de diversos àmbits.

Fira d'Atraccions de Mataró
Del 13 al 23 maig / Parc Central 
de Mataró
Actuacions (a la zona de bars): 
Dimecres 18 a les 21h, Havaneres. 
Divendres 20 a les 20h, The Ohio 
Big Band i Grooveland. Dissabte 21 a 
les 20h, Actuació Escola de Música 
Liceu de Mataró. Acció Solidària:
Dimecres 18 al matí, obert en exclu-
siva per escoles d'educació especi-
al. Promoció Especial: Dimecres 18, 
50% descompte en les atraccions.

Festa 35 anys del Tot Mataró 
Dissabte 21 de maig / Plaça de 
l'Ajuntament (Mataró)
17h, Jocs infantils i xocolatada. 
18h, Taller de canalla amb els 
Capgrossos de Mataró. 18:30h, 
Presentació del nan d'en Santi 
i estrena fl ashmob 2016 del 'Jo 
sóc com tu'. 19h, Animació infantil 
amb 'La Tresca i la Verdesca'. 21h, 
Havaneres amb 'Mestre d'Aixa'- 
cantada especial 30 anys + Cremat. 
23h, Ignorantes + PD Pernil.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Berenar literari: 'A l'ombra del 
gessamí'
Divendres 13 maig / 19h / Ateneu 
Arenyenc (C. Anselm Clavé, 22. 
Arenys de Mar)
Tertúlia amb l'escriptora arenyenca 
Nathalie Pons, autora de la novel·la.

'VdM en acció per a les perso-
nes refugiades'
Dissabte 14 maig / 10:30h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
(Vilassar de Mar)
Xerrada-debat i activitats infantils: 
contes interactius, confecció d'un 
mural i jocs de refl exió. 

Revista Nous Horitzons: 'La 
Salut, dret en venda?'
Dimarts 17 maig / 19h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró) 
Presentació a càrrec de Marta 
Ribas, coordinadora del número.

'Et prefereixo... però no et ne-
cessito. La dependència afec-
tiva com a addicció' 
Dimecres 18 maig / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada de Yolanda Rodríguez, 
psicòloga de l'equip de la FH.

'El sexe a l'antiguitat: de la 
prehistòria a la cultura romana'
Dimecres 18 maig / 19:30h / 
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Xerrada a càrrec de Joan García 
Targa, arqueòleg i historiador.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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ACTIVITATS //

Conferència: 'L'ictus'
Dimarts 17 maig / 17h / Casal mu-
nicipal de la gent gran de l'Havana 
(Camí Ral, 163. Mataró).
Conferència a càrrec del doctor 
Ernest Palomeras, neuròleg de 
l’Hospital de Mataró. 14è cicle d’acti-
vitats formatives per a la gent gran.

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 18 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 
BIOGRAFIA: "Agustí Calvet 'Gaziel', 
periodista malgrat tot", conferència 
a càrrec de Joan Safont (periodis-
ta, guionista i escriptor). 

CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: Mitjans  de  maig, 
sortida  de  5  dies  a  Peñiscola. 
• 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 Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 17h, 
amb un variat de músics setmanal. 
• Juguem tots: cada dimecres a les 
16h. • Petanca: melé cada diumenge.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: 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 i de 
Teatre Gatassa.

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, modiste-
ria, country, balls de saló, pintura, 
dibuix, taller memòria, havane-
res, tai-txi, relaxació, ioga, anglès. 
Informàtica: photoshop, imatge 
digital i powerpoint. • Petanca i 
jocs de taula.

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

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Català: divendres. Ball en línia: di-
lluns. Gimnàstica: dilluns i dimecres. 
Informàtica: de dill a dij. Patchwork: 
divendres. Petanca: de dill a div. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimarts tarda. Pilates 
i Ioga: dilluns i dimecres. Jocs de 
taula (billar, cartes i domino). 

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

Més informació a:
www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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Parlem de...

... Ricard Jordà

La Destil·leria espai cultural 
presenta, del 14 de maig al 16 
de juny de 2016, l’exposició 
intèrpret-ARTS de l’artista ma-
taroní Ricard Jordà. 

 Quan parlem de surrealisme ens 
vénen al cap formes oníriques, el 
treball de l’irracional, composi-
cions màgiques, mons paral·lels, 
etc. Aquest no és el cas d’en Ricard 
Jordà, la base simbòlica del seu 
quefer -estretament lligada al mo-
viment surrealista-, ens proposa 
temes reals, crítiques socials, re-
plantejaments existencialistes, etc.
 L’espectador agraeix la sinceritat 
que l’artista desprèn en les seves 
obres. El cosmos jordà està prenyat 
de signifi cats: egoismes humans, 
guerres, misèries, mutilacions, vi-
olacions, etc., que demanden per 
part de l’artista la paraula justícia.

En contra de l’art per l’art entén 
que la pintura no és només do-
mini de la tècnica o estètica, sinó 
contingut amb missatges. Amb 
això no volem dir que no domini 
l’aspecte compositiu, ans al con-
trari, és mestre del color, la llum, 
les textures i els espais. Siguin olis, 
acrílics o tècniques mixtes la ca-
pacitat de crear i executar és de 
primera línia.

Jordà no entén la màxima de 

tot per al poble però sense el po-
ble. Els seus ideals revolucionaris 
estan en contra de l’absolutisme 
capitalista, dels grans holdings o 
dels clubs Wildenberg. Les obres 
del pintor refl ecteixen fi ns a quin 
punt som titelles d’un sistema o 
que per sortir de la gàbia de ferro 
la lluita és sorda i constant.
 La reivindicació dels Drets 
Humans, inicialment anglesos 
amb el parlamentarisme o fran-
cesos amb aquell Liberté, égali-
té et fraternité de 1789, recupe-
rats i ampliats amb la Declaració 
Universal dels Drets Humans de 
1948, després del genocidi humà 
de la Segona Guerra Mundial, es-
devenen Alfa i Omega (inici i fi ) en 
el treball de Ricard Jordà.

Hom pot quedar-se de braços 
plegats i no fer res, prenent una ac-
titud contemplativa passiva. Jordà 
és l’activista compromès amb el 
seu entorn. Els seus orígens humils 
deixen molt clar que té poc a per-
dre i molt a guanyar. Els seus olis 
són catàrtics, purifi cadors, no per 
això punyents, irònics o sarcàstics. 

Què podem agrair d’aquests 
55 anys de trajectòria de Ricard 
Jordà? El no deixar-se encotillar 
per academicismes, la seva llibertat 

creativa, esdevenir mestre de la 
pintura i, sobretot, l’empremta 
que està deixant.

La part més meritòria és que par-
tint d’una formació autodidàctica 
el treball, l’esforç, la il·lusió i la ima-
ginació han estat el pal de paller 
de la seva obra. Experimentació, 
transgressió quan ha calgut o, sim-
plement, creativitat han estat el 
carpe diem de l’artista.

Ens ve a la memòria La Llibertat 
guiant al poble, pintada per Eugène 
Delacroix l’any 1830. Si la humani-
tat és femenina per a Ricard Jordà 
-representada sempre amb la fi gu-
ra d’una dona-, la nostra al·legoria 
a la llibertat té nom i cognom, i ja 
sabem quin és. 

Bertold Brecht, dramaturg i po-
eta alemany del segle XX un cop 
digué: “Hi ha homes que lluiten 
un dia i són bons. N’hi ha d’altres 
que lluiten un any i són millors. 
N’hi ha que lluiten molts anys i 
són molt bons. Però n’hi ha que 
lluiten tota la vida: aquests són els 
imprescindibles”. El nostre artista 
és dels imprescindibles.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural
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Museu Obert
De l'11 al 22 de maig / Aparadors 
dels comerços de la Unió de 
Botiguers de Mataró
Amb pintures i dibuixos cedits pels 
membres de l'Associació Sant Lluc 
per l'Art i Col·lecció Bassat.

'Entre blaus i taronges'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Del 13 de maig al 
5 de juny.
Obres recents de l'artista mataro-
nina Glòria Badosa.

CorroC (i el Gabinet de 
curiositats)
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró). / Del 19 al 25 de maig.
Obra instal·lació d' Escarlata Circus 
sobre les intrigues del cor.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins el 22 de maig:
• 'Certamen de les Arts'.
Fins el 19 de juny:
• 'Jo sóc com tu': exposició de la 
Fundació Maresme.

'Una mirada particular'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 31 de maig.
Fotografi es del grup Viladona.

Recorreguts artístics
Museu Arxiu Can Caralt (Ctra. 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) / Del 12 al 22 de maig.
Alumnes Visual i Plàstica (4t ESO).

'Home pedra'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Fins al 28 de maig.
Exposició de Mia Puig (joier).

'Racons... i molt més'
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
Miquel Biada, 5. Mataró) / Fins 
al 27 de maig.
Exposició col·lectiva fotogràfi ca 
del Grup Foto Havana. 

'Tèxtil: Mirant enrere'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró). Fins al 
31 de maig.
Mostra col·lectiva: Pilar Díaz-
Mariblanca, Trini Gómez, Antoni 
Luis i Pepi Roig.

Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró)
Fins al 26 de juny:
'Vestir l'automòbil. Els tèxtils que 
es mouen amb tu'.
Exposició permanent. Visita guia-
da, dissabte 14 maig a les 18:30h:
'Mataró, capital del gènere de punt'.

'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.

'Aquí, els nostres invents'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
31 de maig.
Exposició d'invents catalans.

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

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

'37 Concurs de Cartells Argillà 
Argentona 2016'
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) / Fins al 28 de maig. 
Cartell guanyador i seleccionats.

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

Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar).
Fins el 30 de maig.
• 'Vincles Vitals': de Ricard Guiu.
• 'NYC, my view': de Maite 
Fernández.

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Ricard Jordà. Interpret-arts'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Inauguració: dissabte 
14 de maig a les 19:30h. Fins al 
16 de juny.
Una reinterpretació de l’obra de 
l'artista Ricard Jordà de la mà d’11 
fotògrafs i 3 poetes.
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Els protagonistes de Les Santes, un Sobre 

L'asturià protagonitzarà el 
concert de pagament, el diven-
dres 22 de juliol al Parc Central. 
Serà el seu únic concert a la 
província aquest estiu i el ritme 
de venda d'entrades és bo.

Melendi

El de Les Santes és un dels 
concerts fixos més multitudi-
naris del grup. El Passeig del 
Callao, al capvespre del 24 de 
juliol, serà l'ocasió propícia pel 
seu esclat musical i vitalista.

Gospel Sons

Aquest conjunt dedicat a les 
versions musicals més balla-
bles serà l'esquer perquè tots 
aquells que no els interessi 
estar sota el foc a l'Escapada 
puguin estar movent l'esquelet. 

La Banda Puig

Les versions de clàssics de la 
música negra més ballable que 
fa aquest grup mataroní han 
valgut l'elogi del mateix Quim 
Monzó. Actuaran a Santa Anna, 
la nit del 22, pels Capgrossos.

Mr Freak Ska

Un dels grups més respectats 
dins el món de les Havaneres 
tornarà a posar nivell a la 
cantada del 24 a la nit. Peix 
Fregit els acompanyarà dalt 
de l'escenari.

Port Bo

L'acordionista que fa trio al cos-
tat de Rafalito Salazar i Joan 
López és sempre un motoret de 
rumbes i bon rotllo que servirà 
per fer el vermut del 26, abans 
d'anar a la Barram.

Congreguen cada cop més 
públic. Faran esclatar de gent 
les Dissantes primer amb el seu 
nou 'Jo sóc com tu' i després 
en concert al costat d'Igno-
rantes i Búhos.

El Tour de la popular emissora 
de ràdio es tornarà a fer seu 
el Passeig del Callao la nit del 
25 de juliol com a alternativa a 
la Nit Boja, contraprogramant 
el Desvetllament.

40 Principales

Aquest grup, que juga amb el 
flamenc per base i sempre con-
jugant la proposta en femení 
va ha mantingut la proposta, 
d'alt voltatge, que arribarà al 
Pati del Cafè Nou.

Carles Belda Las Migas

Els Catarres

Ciutat núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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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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Els protagonistes de Les Santes, un a un

La particular escuderia ver-
mella seran protagonistes de 
la Revetlla de Festa Major, al 
Parc Central, juntament amb 
David Oleart. L'organitzen els 
Capgrossos de Mataró.

Banda del coche rojo 

Són els hereus naturals d'Obrint 
Pas i un grup capaç de fer sal-
tar tothom amb reggae, ska, 
electrònica o el que faci falta. 
Els Animal, que són revelació, 
els acompanyaran.

Aspencat

Marrinxa tornarà a programar 
el 28 a la nit rere l'Ajuntament 
i ho farà amb Pachawa de gran 
reclam. El seu so és fruit de la 
fusió de diferents ritmes llatins, 
jamaicans i europeus.

Pachawa

Un clàssic de clàssics que torna 
per la porta gran a Mataró. 
Un grup imprescindible de la 
Barcelona perduda. Seran al 
Port després dels focs, amb 
tota la pompa.

Orquestra Plateria

La New Catalan Ensemble és 
un grup d’arrel i sonoritat ca-
talana  capaç de seduir amb el 
color i textura de la seva mú-
sica a públics de tot tipus de 
procedència i tradició cultural.

NCE

Enguany celebra 15 anys, serà 
el convidat d'honor pel concert 
que ja té fixat com a tradició 
l'Agrupació Musical del Maresme, 
el 29. Folk i banda es fusionaran 
de manera única i irrepetible.

Són la primera banda de salsa 
gitana i amb matriu mataro-
nina per divisa. El seu és un 
directe frenètic i encomanadís, 
d'aquells que sacsegen els ma-
lucs de tothom qui se'ls escolti.

Es tracta d'un dels grups de 
pop-rock català amb una per-
sonalitat més accentuada, fet 
que es trasllada en directes 
passionals que entusiasmen 
als seus seguidors. 

Obeses

La gran orquestra maresmenca 
torna al Parc Central i al 29, allà 
on sempre ha triomfat amb 
una proposta enèrgica, plena 
de clàssics que entusiasmen 
la seva claca.

La Coixinera La Gira-sol

Yumi Gipsy

Ciutat núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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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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Dos detinguts per violar una noia discapacitada 
Els Mossos confirmen els fets i informen que els dos presumptes agressors ja han 
ingressat a presó provisional 

Successos: Mireia Biel 

  Els Mossos d’Esquadra van con-
fi rmar dilluns al matí la deten-
ció de dos homes pel cas d’una 
presumpta violació a una noia 
discapacitada de 17 anys, veïna 
de Mataró i alumna de l'institut 
Miquel Biada, tal com la seva 
mare va denunciar al programa 
Els Matins de TV3. Els Mossos van 
informar que els dos presumptes 
agressors van ingressar a presó 
provisional el passat 3 de maig.

Els Mossos d’Esquadra van inici-
ar una investigació policial després 
que la mare interposés una denún-
cia a principis del mes d’abril con-
tra els presumptes agressors per 
la presumpta violació de la seva 
fi lla. Pocs dies després, els Mossos 
van identifi car els sospitosos i els 
van detenir.

Els dos joves, tots dos majors 

d’edat i en presó provisional, es 
podrien enfrontar a una pena de 
12 anys per un delicte d'agressió 
sexual, a la que podrien sumar-se 
tres anys més perquè la víctima pa-
teix una discapacitat que la deixa 
en una situació de vulnerabilitat. 
Els Mossos donen per tancada la 
investigació policial i deixen el 
cas en mans del jutjat d’instrucció 
número 5 de Mataró.

A més a més, hi ha un tercer 
home implicat en el cas que no 
ha ingressat a presó perquè pateix 
una malaltia mental i s'ha de pre-
sentar al jutjat cada quinze dies, a 
més a més d'haver de complir una 
ordre d'allunyament cap a la noia. 

Denúncia feta pública a TV3
La mare va acudir al programa Els 
Matins de TV3 per exposar els fets 
i va apuntar que la noia hauria es-
tat violada durant l’hora del pati 

per tres agressors als voltants de 
l’institut Miquel Biada, on ella es-
tudia, el passat mes de setembre.  
Segons el seu testimoni, l'haurien 
portat a un pis de la zona alta del 
barri de Cerdanyola.

La mare també va assegurar que 
els fets s’haurien produït “en di-
verses ocasions”, una informació 
que els Mossos no han confi rmat.

Tot indica, però, que ja hi havia 
indicis anteriors que la noia patia 
abusos. Així ho va explicar la ma-
teixa mare, qui primer va descobrir 
imatges amb contingut de caràc-
ter sexual als perfi ls de les xarxes 
socials de la seva fi lla, moment en 
què es va alarmar. 

Com ha explicat la mare, la jove 
de 17 anys pateix una discapacitat 
del 57 per cent que li provoca “un 
retard important en l’aprenentat-
ge” i que “no la fa ser conscient de 
moltes situacions que viu”. 

TV3

La mare de la noia va 
acudir al programa Els 
Matins per denunciar el 
cas públicament

57%

La noia, alumna de 
l'institut Miquel Biada, 
pateix un 57 per cent de 
discapacitat intel·lectual

3

La noia hauria patit abu-
sos per part de 3 agres-
sors, dos dels quals ja 
són en presó provisional

CiutatCiutat núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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Sèniors

Fabricar Catalunya 

El temps de la Forcadell i en Mas 
ja ha passat. Va ser el de dos líders 
carismàtics, apel·lant als sentiments 
d'identitat d'una ciutadania, que 
va creure ingènuament que actu-
ant com a senyors Esteve, posant 
paradetes al carrer per vendre vots 
sobiranistes, seria possible acon-
seguir-ne els suficients per a po-
der proclamar la independència de 
Catalunya. Tot i que històricament 
els grans canvis polítics i socials 
s'han produït sobretot, sustentats 
en els sentiments, amb aquests sols 
no n'hi ha prou. Cal que siguin com-
plementats amb projectes creïbles 
de canvis de societat, que segons el 
Moviment Sènior, haurien d'estar 
basats en una societat per a totes 
les edats, centrada en les persones 
i no en els diners.

Cal, però, valorar positivament 
aquest lideratge fallit, que ha fet 
palès que els senyors Esteve són 
venedors i no fabricants, difícils de 
trobar, per la gran complexitat que 
suposa la fabricació d'una Catalunya 
segle XXI. Per superar els efectes ne-
gatius paralitzants, produïts per la 
drogodependència social del tant-
semenfotisme, caldria reconque-
rir la il·lusió de creure en una nova 
societat, que permetés recuperar la 
capacitat perduda de pensar, amb la 
qual engrescar a veritables fabricants 
polítics i socials. En una societat 
de la informació i el coneixement, 
no té raó de ser l'actual civilització 
depredadora basada en el fet de 
competir, en lloc d'una nova basada 
en el fet de compartir, pràcticament 
inexistent. Es podria començar fent 
petites coses en el primer esglaó de 
l'estructura bàsica de la societat, 
com són els municipis.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Façana de l'Institut Miquel Biada de Mataró L'Alcalde David Bote Anna Aluart  Anna Aluart 

 Hores després que sortís a la llum 
la presumpta violació, l'institut 
Miquel Biada va emetre un co-
municat en el qual lamenta “pro-
fundament” els fets i explica quin 
ha estat el seguiment que s’ha fet 
tant de l’estudiant com del cas.
La direcció del Miquel Biada pre-
cisa que va tenir coneixement del 
presumpte cas d’agressió sexual “la 
setmana passada, quan la mare de 
la menor va comunicar a la tutora 
que havia presentat una denúncia 
a la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra pels presumptes abusos”, 
que remarca que s’haurien produït 

 La Federació Catalana de la 
Discapacitat Intel·lectual (Dincat) 
condemna les presumptes agres-
sions sexuals a la noia de 17 anys 
de Mataró i insta la Generalitat a 
millorar els protocols d'actuació, 
detecció i prevenció. 

L'entitat exigeix que els docu-
ments esmentin "de manera es-
pecífi ca, els alumnes amb neces-
sitats especials" i que els textos 
incloguin "mesures que satisfacin 
les necessitats del col·lectiu i que 

El centre va tenir coneixement dels fets quan la mare va 
explicar a la tutora que havia interposat una denúncia

“fora del centre educatiu”.
Durant l’entrevista que la mare 

va concedir a Els Matins de TV3, 
va afi rmar que “no tenia conei-
xement que la seva fi lla pogués 
sortir del centre educatiu”. Per 
això, el Miquel Biada precisa que 
la noia és alumna dels Programes 
de Formació i Inserció (PFI) que 
s’imparteixen al centre per a es-
tudiants que no tenen el graduat 
escolar i que, per tant, “romanen al 
centre en les mateixes condicions 
que els alumnes de postobligà-
toria” i poden sortir de les instal-
lacions en els descansos. | Red

El Miquel Biada lamenta el cas 
de presumpte abús sexual

Les entitats de discapacitats 
demanen "mesures concretes"

   L’alcalde de Mataró, David Bote, 
reclama al Departament d’Ense-
nyament que es revisin els pro-
tocols de prevenció i actuació 
dels instituts, perquè ha quedat 
demostrat que “malgrat que es 
compleixin”, no eviten situacions 
com la del cas de presumpta vio-
lació durant l’hora del pati d’una 
menor discapacitada de 17 anys i 
alumna de l’institut Miquel Biada.

“Tenim indicis que s’han com-
plert tots els protocols”, ha explicat 
Bote, però és evident que “no són 
sufi cients perquè no s’ha pogut 
evitar una situació com la que ha 
viscut aquesta noia” i, per tant, 
confi a que, després d’aquest cas, 
es revisaran els protocols, tal com 
ha demanat també la Federació 
Catalana de la Discapacitat 
Intel·lectual (Dincat).

A banda, l’alcalde va decidir di-
lluns a la tarda obrir un expedient 
informatiu per esbrinar com va 
funcionar la cadena de transmissió 
d’informació en el propi ajunta-
ment. “El centre –de titularitat mu-
nicipal– va tenir coneixement dels 
fets la setmana passada i hauria 
informat degudament a l’admi-
nistració”, però el mateix Bote vol 
estudiar “qui de l’Ajuntament ho 
sabia i no ho va comunicar”.   | Red.

L’alcalde obre un expe-
dient informatiu propi

Bote demana que 
Ensenyament canviï 
els protocols

minimitzin les situacions de risc". 
La Federació és partidària de "me-
sures concretes i d'obligat com-
pliment i no de recomanacions, 
tenint en compte que es tracta 
d'una problemàtica complexa i 
sensible".

Dincat també recorda que les 
persones amb discapacitat intel-
lectual "són ciutadanes de ple 
dret i que els seus drets han de 
ser garantits per part de l'admi-
nistració".  | Red.

CiutatCiutat núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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Apunts
psicològics

Demòcrit (460—370 abans de Crist; 
fa uns 2.400 anys) va ser un filò-
sof presocràtic grec. Va ser el pri-
mer a postular que tota la matèria 
està composta per petits elements 
indivisibles que ell va anomenar 
«àtoms». Té uns pensaments que 
s’han de pair a poc a poc.

01. “Els porcs es tornen bojos 
per la merda.”

02. "No pot haver-hi cap poeta 
bo sense encesa d'esperits i sense 
una certa inspiració, com de follia.”

03. "Ni de cossos ni de béns es 
fan feliços els homes, sinó de rec-
titud i de molt seny".

04. “Qui sucumbia del tot als 
diners, mai no podria ser just.”

05. “Millor blasmar els errors 
propis que els d’altri.”

06. "Millor deliberar abans de 
fer les coses que no pas pensar-hi 
després."

07. “Propi de nen, no d’home, 
desitjar sense mesura.”

08. "Falsos i hipòcrites els qui 
de paraula ho fan tot i, de fet, res."

09. "Cal rebre favors preveient 
tornar-ne de més grans a canvi".

10. "En la fortuna, trobar un 
amic és fàcil, però en l'infortuni 
és el més difícil de tot."

11. "El més dolent de tot: haver 
educat la joventut posant-los-ho 
fàcil. Perquè això és el que genera 
aquells plaers dels quals neix la 
dolenteria.”

Sentències ben vàlides per a 
l’any en curs ... deu costar molt 
que l’Ésser Humà faci canvis... 
però també és possible, com diu 
l’experiència. 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Sentències de Demòcrit

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016

 EL TOT NOU 1723.indd   9 11/5/16   10:47



activitats D’estiu al  
Centre nataCió Mataró 2016

  

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

La millor opció
per a l’estiu dels més petits!

cuRsets De NataciÓ iNFaNtiLs
De 3 a 13 anys | Intensius (de dilluns a divendres)  

2 torns (27 de juny/21 de juliol i 29 agost /9 de setembre)

esPLai iNFaNtiL
De 4 a 12 anys  | Del 27 de juny al 22 de juliol

escOLa D’estiu De WateRPOLO
Per a nascuts del 2006 al 2010 | Del 27 de juny al 15 de juliol

escOLa De NataciÓ aDaPtaDa
Del 4 de juny al 21 de juliol



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

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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· 3 anys de garantia.· 3 anys de garantia.
· Anticalç inclòs.· Anticalç inclòs.
· Sense perfi l inferior.· Sense perfi l inferior.
· Vidre de seguretat de 6 mm.· Vidre de seguretat de 6 mm.

· Amplada des 95cm a 2m.· Amplada des 95cm a 2m.

DES DEDES DE

215€

També disponible en transparentTambé disponible en transparent

FRONTAL DE 
DUTXA FIX
+ CORREDERA

TERMINI MITJÀ
D’ENTREGA 48H

El Mataró Feimat acaba segon i comença el seu assalt per 
pujar de categoria
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Opinió Agenda

Staff

Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

El passat divendres dia 6 a Can 
Palauet va tenir lloc la presentació 
oficial del 25è Aniversari de l’Iluro 
Hockey Club, en un acte on es va 
apreciar la vitalitat d’un club mo-
dest, d’esport de veritat, de supera-
ció conjugada amb joc net, de for-
mació de jugadors, però sobretot 
de persones, i dirigit per gent jove 
amb un model de gestió. I dintre 
d’un magnífic ambient social.
Fixeu-vos bé que és hockey, amb 
pronunciació anglesa. No diuen 
hoquei, com han de dir, men-
jant-se la “h”, els de l’OK Lliga 
sobre patins. I això fa que el seu 
organisme rector a Catalunya sigui 
la Federació Catalana de Hockey i 
en canvi l’altre és la d’Hoquei (amb 
apòstrof). Detalls lingüístics... 
Tant un com l’altre són esports 
arrelats a la nostra ciutat on sem-
pre hi ha gent atenta a introduir 
qualsevol novetat amb empenta. 
Però primer va ser el hockey. L’any 
1925 dintre de l’Iluro Sport Club, 
l’actual Club Esportiu Mataró, es 
va constituir una secció d’aquest 

esport tan anglès. Només va durar 
dos anys, però als anys quaranta 
es va tornar a intentar al Centre 
Natació Mataró, i després altre cop 
al club groc-i-negre. Però, en una 
postguerra molt dura, tampoc va 
resistir...
Fins que el 29 d’abril de 1991 es 
va fundar l’Iluro HC sota l’impuls 
d’un argentí, Mario Keudell, que 
era professor a Santa Anna i prepa-
rador d’aquest esport. Ell va ser el 
primer president d’un club que va 
començar jugant de blanc, després 
de lila, i que ha acabat jugant de ta-
ronja, pel fet que no hi ha cap altre 
equip català que porti aquest color.
I vint-i-cinc anys després, les noies 
de l’equip taronja són a la terra 
de la taronja, a València, per jugar 
la fase final d’ascens a 1a Divisió 
Estatal. És un objectiu molt com-
plicat, ja que de vuit equips només 
en pujarà un, però significa que el 
hockey mataroní comença a treure 
el cap entre els equips més desta-
cats. O sigui que se’ns fa gran. Per 
molts anys!

L’equip taronja de hockey se’ns fa gran
L’Iluro HC celebra el seu 25è aniversari anant de fases

CASA
WATERPOLO Div. d'Honor Fem.
LA SIRENA CNM - S.ANDREU 
Dissabte 14 | 12.45 h | Complex Joan Serra CNM

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE SYSTEM CHM- SFE-
RIC TERRASSA
Dissabte 14 | 18.15 h | Pavelló Jaume Parera

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÉRICA CHM - PALAFRU-
GELL
Dissabte 14 | 20.30 h | Pavelló Jaume Parera

TENNIS TAULA Superdiv. Femenina
QUADIS CN MATARÓ - LINARES
Diumenge 15| 11 h | Complex Joan Serra CNM

TENNIS TAULA Superdiv. Masculina
QUADIS CN MATARÓ - RIVAS
Diumenge 15| 11 h | Complex Joan Serra CNM

FUTBOL 2a Catalana
UD MATARONESA - GRAMENET 
Dissabte 14| 17h | Municipal del Camí del Mig
AD LA LLÀNTIA - LLOREDA 
Diumenge  15| 12.15h | Municipal de La Llàntia

HANDBOL Copa Catalana Masc.
JH MATARÓ - OAR GRÀCIA
Divendres 13 | 21.30 h | Pavelló TM. Roca

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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Com valores la temporada de l'equip fins al moment? La temporada 
ha estat molt positiva. Classificar-nos per fases era 

l'objectiu que teníem marcat al principi de la tempo-
rada, així que, de moment, ja l'he assolit. De tota 

manera, la temporada ha estat molt llarga, hem 
tingut alts i baixos, però ens ho hem treballat 
molt, i ara, ja anem a assolir l'ascens de categoria.
Arribeu als play-offs després d'acumular 9 victòries consecutives, la millor 

rat- xa de resultats de la temporada, què n'espereu? Teníem les 9 victò-
r i e s comptabilitzades. Fa temps que ens ho vam proposar 
i ho hem anat controlant. Ara l'objectiu passa per anar su-

mant victòria a victòria fins a arribar a les 13, que vol-
drà dir que hem assolit l'ascens i aconseguit l'objectiu.
Llegeix l'entrevista completa a totmataro.cat

FOTO: DANIEL FERRER

Ignasi Ariño
UE Mataró Feimat Bàsquet El Personatge

Com valores la temporada de l'equip fins al moment? 
ha estat molt positiva. Classificar-nos per fases era 

l'objectiu que teníem marcat al principi de la tempo-
rada, així que, de moment, ja l'he assolit. De tota 

manera, la temporada ha estat molt llarga, hem 
tingut alts i baixos, però ens ho hem treballat 
molt, i ara, ja anem a assolir l'ascens de categoria.
Arribeu als play-offs després d'acumular 9 victòries consecutives, la millor 

rat- xa de resultats de la temporada, què n'espereu? 
r i e s comptabilitzades. Fa temps que ens ho vam proposar 
i ho hem anat controlant. Ara l'objectiu passa per anar su-

mant victòria a victòria fins a arribar a les 13, que vol-
drà dir que hem assolit l'ascens i aconseguit l'objectiu.
Llegeix l'entrevista completa a totmataro.cat
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El Personatge

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Els grocs s’emporten un par-
tit poc lluït davant el Terrassa 
i ja estan a punt pel play-o� 

Els de Marc Guillem van complir 
el que s’esperava i van aconseguir 
una victòria final a casa davant el 
Terrassa. No va ser un partit fàcil, i 
no es va decidir fins a l’últim quart 
de l’enfrontament.

El partit va començar igualat, 
però amb una bona dosi d'encert 
per part d'ambdós equips, com 
demostra l'empat a 19 al final del 
primer quart.

Al segon període, els locals van 
aconseguir un lleuger avantatge 
però que seria neutralitzat abans 
de començar el tercer quart.

No seria fins a l'últim quart on 
els mataronins aconseguirien im-
posar-se pel definitiu 56-49.

Els grocs es van assegurar 
d’aquesta manera disputar la tor-
nada a casa davant del Sitges de 
l’eliminatòria prèvia a la final a 

L'última jornada deixa 
al Vic fora dels play-
o� s per sorpresa.
30a jornada
Círcol CC – Sant Josep .....................73-78
MATARÓ PARC BOET – Cerdanyola 75-92
Sedis – Alpicat ................................... 65-64
Sant Cugat - Sant Adrià...................92-76
Artés – Bisbal .................................... 75-85
Granollers– Minguella ..................... 92-85
MATARÓ FEIMAT - Terrassa ............ 56-49
Vic - Castellar ......................................71-75

Classificació 
Sant Adrià 55; MATARÓ FEIMAT 54; Sant 
Josep 53; Cerdanyola 50; Vic 49; MATARÓ 
PARC BOET 49; Artés 47; Sant Cugat 46; 
Granollers 45; Bisbal 43; CC Badalona 42; 
Alpicat 41; Castellar 40; Sedis i Terrassa 
36 i Minguella 35. 

Primera eliminatòria fase d'ascensa, anada 
(14-15 de maig)
Lluïsos de Gràcia - Sant Adrià
Sitges - MATARÓ FEIMAT
Sant Josep - Viladecans
Cerdanyola - Grup Barna

Els mataronins s'enfrontaran al 
Sitges a l'eliminatòria prèvia de la 
fase d'ascens, que es juga a dos 
partits, amb la tornada a Mataró. El 
guanyador, s'enfrontarà als altres 
3 vencedors en la final a quatre 

Tot a punt pels play-offs. | D.F

quatre, que es començarà a dispu-
tar aquest cap de setmana.

El Mataró Feimat
guanya i acaba segon

75  MATARÓ PARC BOET

92  CERDANYOLA

MATARÓ PARC BOET: Rubio (4), Gómez 
(3), Canals (11), Hermoso (13), Arnau 
(5), Viñas (3), Ruzafa (14), Franch (7), 
Forcada (5), Viñallonga (8), Samerón 
(0) i Pizarro (2).

PARCIALS: 26-24, 13-27, 18-15, 18-26.

El Mataró Parc Boet 
s’acomiada amb una derrota

Els mataronins, sense res en 
joc, cauen a casa davant un 
rival molt més motivat

Els d’Albert Peña s’acomiadaven a 
casa d’una temporada amb alts i 
baixos i moltes lesions, i ho feien 
contra un rival que es jugava estar 
als play offs. 
El partit, tot i començar igualat, ja 
s'intuïa quin equip era el que s'hi 
jugava més, i així ho va reflectir 

Minuts per tots per acabar. | ARXIU

el marcador final, amb el 75 a 92. 
Peña també va voler donar un 

premi a tots els seus jugadors, re-
partint molt els minuts de joc en-
tre tots aquells jugadors que han 
format part de la plantilla durant la 
temporada, com demostren els 12 
jugadors que van participar.

56 MATARÓ FEIMAT

49 CN TERRASSA

PASARELA MATARÓ: Martín (6), Checo (0), 
Guallar (11), Serratacó (9), Costa (3), 
Ventura (6), Romero (14), Tardio (0), 
Coll (2), Ysarn (0) i Traver (5).

PARCIALS: 19-19, 12-7, 10-16 i 15-7.

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

2  TONA

C.E. MATARÓ EF:   Pol Andiñach, Roger, 
Dani Prieto, Abel Moreno (Óscar 81'), 
Aitor Gonzàlez, Sergi Sànchez (Ariño 
81'), Fiti, Javi Bustos (Ousman 68'), 
Rodri, Cristian (Baba 46'), Uri.

GOLS:  10' URI (1-0); 53' Pla (1-1); 63' 
Titu (1-2)

PRIMERA
CATALANA

L'equip local va demanar dos 
penals al tram final

El CE Mataró tenia un partit im-
portant davant el Tona, que era un 
rival directe en la lluita per evitar 
el descens, però, tot i avançar-se 
en el marcador, ha vist com l'equip 
osonenc remuntava i li complica 
molt la vida de cara a la salvació. 

L'equip groc-i-negre afrontava 
aquest important matx amb un 
equip força minvat per les baixes 
i va sortir força conservador, però 
es va avançar en un contraatac ben 
culminat per Uri. Fins al descans va 
dominar el Tona, però l'oportunitat 
més clara la va tenir Uri, però un 
defensa va refusar sota pals. 

A la represa el Mataró es va tan-
car i de seguida va rebre dos gols. 
La reacció va arribar al tram final, 
amb un xut al travesser de Rodri 
i dos penals reclamats dins l'àrea 
visitant que l'àrbitre no va voler 
xiular i els tres punts van volar 
cap a Osona.

El Vilassar és líder

31a jornada (8 maig)

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

Classificació
VILASSAR MAR 55; Sants 53; Manresa 52; 
Horta 51; La Jonquera i Martinenc 48; 
Andorra 47; Mollet, Vic i Tona 46; Farners 
45; Avià 43; CE MATARÓ 40; Lloret 39; 
Girona B 37; L'Escala 34; Abadessenc 24; 
Molletense 11.
Recordem que baixen 4 equips i el pitjor 
5è per la cua dels dos grups (que ara 
és el de l'altre), però que a causa dels 
descensos de dos equips de 2a Divisió 
B, si no són compensats per ascensos, 
podrien fer baixar més equips.

31a jornada (15 maig)
Martinenc- CE MATARÓ  (12 hores)

Visita a un històric
El CE Mataró aquest diumenge al migdia 
visita un històric del futbol català com 
és el Martinenc que encara té opcions 
a la segona plaça. A la primera volta els 
barcelonins es van imposar per 1-2.

Estan en vuitè lloc      
Mollet - CE MATARÓ  .................................0-3
El juvenil del CE Mataró està situat en 8è 
lloc amb 48 punts. 
Aquest dissabte (17:30 hores) reben el 
Manresa (12è classificat amb 42 punts).

Altres resultats de base
Juvenil pref.: CEM B 7-1 Caldes Montbui.
L'equip mataroní és 5è amb 49 punts.
Cadet Div. Honor: Girona 1-5 CEM 
Gran triomf que manté l'equip en 13è lloc 
ara amb 30 punts
Infantil Div. d'Honor: Gavà 1-0 CEM 
L'equip infantil és 10è amb 36 punts.

 Perden i es compliquen la vida

El Tona va empatar de córner. | D.F

Ll.Nacional.Juv.

Va acabar desena a Roma

La mataronina Raquel Gonzàlez (FC Barcelona) 
va aconseguir el passaport per als Jocs de Rio 
2016 en quedar classificada en 10a posició 
al Campionat del Món de marxa per equips 
de Roma, i on l'equip femení espanyol es va 
classificar en 5a posició.

La federació espanyola va reservar dues 
places per a atletes que a Roma baixessin 
d'1:29:30. Doncs bé, en la dura competició 
disputada a la capital italiana, guanyada per la 
xinesa Hong Liu amb 1:25.59, Gonzàlez va acabar 
en la 10a plaça, i com la millor espanyola amb 

un temps d'1:29:01, sent l'única que va baixar 
del temps demanat i per tant guanyant-se de 
ple dret la seva primera participació en uns 
JJOO. També hi serà l'atleta del CA Laietània 
Jesús Angel Garcia Bragado, que en aquesta 
Copa del Món va haver d'abandonar.

La mataronina no va fallar. | EFE

Raquel Gonzàlez serà als Jocs de Rio

el Esporttot FUTBOL
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Tennis | Ramos cau en 
segona ronda a Roma
A la capital italiana, torneig Màsters 
1000 de l'ATP, Albert Ramos va 
caure eliminat a la segona ronda 
davant un altre crack del circuit 
com és el txec Thomas Berdych, 
número 8 del rànquing mundial, 
perdent per 6-3, 6-4. En la ronda 
anterior havia eliminat l'americà 
Sam Querrey per un doble 6-4.

A Madrid també perd a la 
segona ronda 
La setmana anterior, a l'Open 
Mútua Madrileña de Madrid, va cau-
re també en segona ronda contra 
el francès Wilfred Tsonga, número 
7 del món, en un autèntic partidàs 
que no es va resoldre fins al tercer 
set per 7-6, 5-7 i 6-4, després de 
tres hores de partit. A la ronda an-
terior, Ramos havia superat Jerome 
Chardy per 6-4 i 6-3.

1   CIRERA

2    BESOS BV

UD CIRERA: Toni, Carlos Gómez (Joel 77'), 
Albertito, Duran, Rafa (Othman 77'), Cas-
tillo (Pau 70'), Laborda, Toni Redondo, 
Vega (Fran 63'), Peque, Izar.

2  MARTINENC B

4  LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA:  Dani, Sergio López, Omar, 
Juanjo, Oriol, Ibrahima, Delfín, Isra, 
Juanma (Said 53'), Aitor i Sergio Cobo 
(Toni Muñoz 63').

1   LLOREDA

0  MATARONESA

UD MATARONESA: Paco, Alvero, Mosquera 
(Koke 46’), Raúl, Manolo, Pompido (Ito 
76’), Comas, , Palanco (Campaña 64’), 
Isaac, Alaji (Joel 64’), Musta, Rafa i 
Carlos.

SEGONA
CATALANA

L'equip groc es va avançar amb una 
bona rematada de cap de Peque i 
això semblava obrir el camí a un 
partit tranquil. Però els visitants 
van aprofitar bé les seves ocasions 
per capgirar el marcador abans del 
descans i després l'equip local va 
perdonar molt.

L'equip llantienc havia de guanyar 
si no volia veure's condemnat, i va 
fer un gran partit. Aitor va fer dos 
gols per posar el 0-2 al descans. 
L'equip martinenc va empatar a la 
represa, però un altre gol d'Aitor 
els va avançar i Said va sentenciar.

L'equip arlequinat va donar sem-
pre la cara però l'equip badaloní va 
aprofitar la seva ocasió a la primera 
part. A la represa els mataronins ho 
van intentar però sense èxit i se'ls 
complica molt la situació.

Canvi de líder
31a jornada (8 maig)
Lloreda - MATARONESA  ........................1-0
Europa B - Tecnofutbol .........................5-1
PREMIÀ MAR - Carmelo ........................3-0
CIRERA - Besós BV .................................. 1-2
Martinenc B - LA LLÀNTIA ................... 2-4
SJ Montcada - Hermes  ........................ 3-1
SANT POL - Canyelles ...........................0-3
Gramenet - Montcada ........................... 1-2
Llefià - Guineueta..................................3-0

Classificació 
SJ Montcada 67; Hermes 65; PREMIÀ 
MAR 61; Llefià 59;  Guineueta 50; SANT 
POL i Carmelo 49; Besós BV 48; Europa 
B 44; Canyelles 39: CIRERA i Lloreda 
37, Martinenc B 34; Montcada 33; LA 
LLÀNTIA i MATARONESA 31; Gramanet 
25; Tecnofutbol 16.
Partits claus a casa
32a jornada (14-15 maig)
MATARONESA - Gramenet (DS 16 h)
LA LLÀNTIA - Lloreda (DG 12.15 h)
Tecnofutbol - UD CIRERA  (DG 20 h)
Mataronesa i La Llàntia han de guan-
yar per mantenir les esperances.

Pla d'en Boet salvat

31a jornada (8 maig)
PLA D'EN BOET - Alella .........................3-0
L'Empenta - Vilassar de Dalt ..............4-4
Singuerlín - Districte 030 .................... 3-1
Canyelles B - Arenys de Mar ............... 1-3
Premià de Dalt - Turó Peira ................. 1-3
Pineda - Cabrera....................................2-0
Cabrils - La Florida ................................. 1-1
LIVERPOOL - Llavaneres ......................0-3
Argentona - Fund. Grama ..................... 2-1

Classificació
Fund. Grama 72; Llavaneres 71; Argen-
tona 67; Cabrera 58; Vilassar de Dalt 
55, Singuerlín 49; Turó Peira 47; Distric-
te 030 45; Cabrils 44; PLA D'EN BOET 
43; La Florida 37; Pineda 36; Premià de 
Dalt i Arenys de Mar 35; LIVERPOOL 30;  
L'Empenta 24; Canyelles B 19; Alella 13.
32a jornada (14-15 de maig)
Districte 030 - LIVERPOOL  (DS 20 h)
Canyelles B- PLA D'EN BOET (DG 12.15h)

 La Llàntia únic guanyador

El Cirera va caure a casa. | D.F

3a Catalana

www.eltotesport.com |  P. 5FUTBOL
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5  QUADIS CN MATARÓ

6  CN TERRASSA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret (6 
aturades); Ramiro Veich, Víctor Roqué, 
Marc Corbalán (2), Víctor Fernàndez, 
Rodin Lindhout (1 de p.), Barbena, Pau 
Bach, Àlex Codina (1), Thomas Lucas (1), 
Schnizler, Merino, Casabella (ps). 
CN TERRASSA: Iñaki Aguilar
 (12 aturades), Serra, Granados (2), 
Alarcón, Aguilñar (1), Chico (1), Sànchez 
(1), Pericas, Pérez (1), Galeev, Rodríguez, 
Gonzàlez.

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

24  LA SIRENA CN MAT.

6  WP NAVARRA

LA SIRENA CNM: Elisabet Keeve, Ariana 
Gragnolatti (6); Aina Bonamusa (1), 
Alkistis Benekou, Roser Tarragó (5), 
Alba Bonamusa (3), Clara Cambray 
(1), Ciara Gibson (3), Marta Bach, Ona 
Meseguer (3), Marcela Ríos (3), Mireia 
Nedderman.

PARCIALS: 6-3, 7-0, 7-2, 4-1.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis es va queixar molt 
del diferent criteri arbitral  

El Quadis CN Mataró va tornar a 
perdre per la mínima, en un altre 
partit molt dur i molt físic, i va que-
dar eliminat del "play-off" pel títol a 
quarts de final, sense poder repetir 
la gesta de la temporada passada. 

El partit va començar més obert 
del que es preveia, amb els dos 
equips frescos en atac i al final del 
primer quart el marcador estava 
en 2-2, equilibrant per dues vega-
des els visitants els gols de Lucas i 
Corbalán. I al descans s'arribà amb 
avantatge de dos gols per al Quadis 
(5-3), amb gols locals de Corbalán, 
Lindhout de penal i Codina sobre 
la botzina. 

El Terrassa no va tenir cap ex-
clusió fins que s'acabava el ter-
cer quart, tot i pressionar molt en 

La Sirena CN Mataró no va tenir cap 
problema per derrotar el cuer, en el 
darrer partit de la fase regular, de 
forma contundent, en un partit que 
gairebé ha estat un entrenament de 
cara al primer partit del "play-off" 
que començarà dimecres vinent a 
Sant Andreu. Un parcial de 7-0 al 
segon quart va posar les coses a 
lloc, amb la defensa local treballant 
intensament, i després la diferència 
va augmentar sense parar.

defensa, i el Quadis ja en tenia set. 
L'equip local es va anar posant 

nerviós, topant amb Iñaki Aguilar 
(amb penal aturat a Robin), i els 
egarencs van empatar, i en el dar-
rer quart el jove Chico va clavar 
la puntilla a un Quadis que no va 
marcar en els dos últims quarts.

El play-o�   comença 
amb una sorpresa
Quarts de final
Barceloneta - Mediterrani .....................16-2
Mediterrani - Barceloneta ......................3-11

Terrassa - QUADIS CN MATARÓ ..............5-4
QUADIS CN MATARÓ - Terrassa ..............5-6

Sabadell - Sant Andreu......................... 15-10
Sant Andreu - Sabadell...........................7-15

Canoe - CN Barcelona .............................  7-11
CN Barcelona - Canoe ............................12-13
Canoe - CN Barcelona .............................8-12

Les semifinals seran: Barceloneta - 
Terrassa i Sabadell - CN Barcelona.

Sabadell acaba primer

18a jornada (7 maig)

Moscardó - Terrassa ................................. 7-5
Sant Andreu - Mediterrani .....................12-9
LA SIRENA CN MATARÓ - Navarra ........24-6
Sabadell - Rubí ..........................................17-4
Zaragoza - Dos Hermanas ................... 13-10

Classificació
Sabadell 54; LA SIRENA CNM 48; Sant 
Andreu 39; Rubí 34; Mediterrani 32; 
Moscardó 19; Zaragoza 16; Terrassa 15; 
Dos Hermanas 9; Navarra 0.

Comença el "play-off"
El dimecres ja va començar el "play-off" 
amb aquestes semifinals:
Rubí - Sabadell
Sant Andreu - LA SIRENA CN MATARÓ

Dissabte a Mataró
El dissabte 14 a les 12.45 hores es jugarà 
el segon partit a les instal·lacions del 
complex Joan Serra del CN Mataró entre 
La Sirena CNM i el CN Sant Andreu, i en 
cas d'haver-se de jugar el tercer partit 
seria el diumenge 15 a les 12 hores.
Recordem que la temporada passada La 
Sirena va guanyar a Sant Andreu per 4-10, 
però després va perdre els dos partits a 
Mataró per 7-8 i per 3-11.
En cas de superar la semifinal el dime-
cres dia 18 ja començaria la final rebent 
previsiblement el CN Sabadell.

S'encallen a la represa

Sense problemes amb el cuer

Els mataronins cauen a quarts. | D.FERRER

D.Honor Fem.

el Esporttot WATERPOLO
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

•	 Places	de	residència	col.laboradores	i	privades

•	 Centre	de	Dia	amb	horaris	personalitzats

•	 Unitat	d’atenció	Psicogeriàtrica

•	 Assistència	Mèdica	24	hores

•	 Rehabilitació	i	Fisioteràpia

•	 Activitats	psicoestimulatives

•	 Tallers	ocupacionals

•	 Psicomotricitat	i	gimnàstica	integral

•	 Assistència	de	treballador	social

•	 Unitat	d’atenció	a	enllitats	permanents

•	 Assistència	al	terminal

•	 Suport	espiritual

•	 Cuina	pròpia	/	dietètica

•	 Bugaderia	pròpia

CAN BOADA
centre geriàtric

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

GRUP

•	 Psicomotricitat	i	gimnàstica	integral

•	 Assistència	de	treballador	social

•	 Unitat	d’atenció	a	enllitats	permanents

•	 Assistència	al	terminal

•	 Suport	espiritual

•	 Cuina	pròpia	/	dietètica

•	 Bugaderia	pròpia

•	 Places	de	residència	col·laboradores	i	privades
•	 Centre	de	dia	amb	transport	adaptat
•	 Apartaments	especials	per	a	matrimonis
•	 Estades	temporals	i	caps	de	setmana
•	 Atenció	integral	i	personalitzada
•	 Pàrquing	gratuït	per	a	familiars	i	clients

NOVA UNITAT DE REHABILITACIÓ INTENSIVA (URI)
L’única unitat d’aquest tipus disponible dins el sector, compta amb els equipaments més 
innovadors i d’última generació en l’atenció al pacient geriàtric, i amb els professionals 
especialitzats en aquest servei rehabilitador.

•	 Equip	professional	multidisciplinari
•	 Serveis	complementaris
•	 Menjador	per	a	famílies
•	 Servei	de	rehabilitació
•	 Unitat	de	demències
•	 Terrasses	i	jardins

VELLA TERRAFundació

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - Mataró 
T. 93 790 15 36 - www.residenciaelmirador.es
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26  PALAUTORDERA

28  JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach porter; 
Pepo Juàrez (4), Jan Bonamusa (1), 
Marc Martínez (2), Dani Aguilera, 
David Pedragosa (4), Oriol Vaqué (1), 
Berenguer Chiva (1), Toni Busquets (5), 
Roc Segarra (2), Marc Castilla (1), Eric 
Martínez (1), Àlex Bosch (5, 4 de p.), 
Bernat Bonamusa (1). 

PARCIALS CADA 5': 2-3, 4-5, 6-6, 6-10, 9-14, 
9-15 descans; 13-16, 14-19, 18-21, 20-21, 
22-23, 26-28.  

1A ESTATAL
MASCULINA

Darrer partit de lliga d'Hèctor 
del Pino i d'alguns jugadors

El Joventut va guanyar en el dar-
rer partit de la lliga a la pista del 
Palautordera, prenent-se la revenja 
de la derrota patida al final de la 
primera volta a Mataró, però sense 
poder millorar la setena plaça en 
què estaven.

El partit no tenia transcendèn-
cia, però es va jugar amb intensitat 
per alguns motius interessants: a 
l'equip local hi juga el mataroní 
Oriol Prat (màxim golejador amb 
7 gols), i per a l'equip del Joventut 
aquest partit era el comiat en lliga 
de l'entrenador Hèctor del Pino, que 
deixa el club després de dues molt 
bones temporades, i possiblement 
també d'alguns jugadors, i tots vo-
lien acabar amb una satisfacció, 
com així va ser. 

L'equip mataroní va agafar un 
bon avantatge a la primera part i 
tot i que a la represa l'equip local 
va reaccionar arribant a l'empat 
a 24, els mataronins van jugar bé 
els darrers atacs per acabar gua-
nyant el partit.

El Granollers B campió 
i el Joventut Mataró 7è
30a jornada (7 maig)
Sant Quirze - Sant Joan Despí ......38-28
Sarrià - S.Martí Adrianenc.. ............ 32-27
Gavà - Sant Cugat .............................26-35
Granollers B. - OAR Gràcia ..............33-28
Palautordera - JH MATARÓ .............26-28
Esplugues - Lleida Pardinyes  ...... 40-29
Montcada - Maristes Zaragoza ...... 32-27
Sesrovires - Salle Bonanova ..........33-22

Classificació final
Granollers B 53; Sant Quirze 50; Sarrià 
48; S. Martí Adrianenc 44; Sesrovires 
i Montcada 38; JOVENTUT MATARÓ 37; 
Sant Cugat 27; Palautordera 26; Esplu-
gues 24; Mar. Zaragoza 23; Sant Joan 
Despí 20; Salle Bonanova 19; OAR Grà-
cia 16; Lleida Pardinyes 8; Gavà 7. 

COMENÇA LA COPA
El divendres 13 a l,es 21:30 hores co-
mença la Copa amb la visita de l'OAR 
Gràcia al Pavelló Teresa M. Roca.
ALTRES RESULTATS
Sènior B (Copa Fed.): Barberà - JHMB 
26-28; Sènior C (Fase títol 3a Pref.): 
JHM Atlètic - Martorell 30-28; Juvenil 
mas.: JHM - S.Vicenç 35-28; Cadet mas: 
JHM - Poblenou 33-36; Cadet fem: JHM  
- Igualada 25-27.

 Comiat amb victòria

Gàlia Dvorak segona reserva dels Jocs de Rio

La mataronina Gàlia Dvorak s'ha 
quedat amb la mel als llavis de 
cara a la seva participació als Jocs 
Olímpics de Rio 2016.

No va entrar al preolímpic, però 
esperava poder entrar per ràn-
quing, però finalment quan ha sortit 
el rànquing del mes de maig s'ha 
vist relegada a la posició de sego-
na reserva, en ser la 31a quan hi 
havia 29 places.

Derrota i victòria del Quadis a 
la Superdivisió
L'equip femení del Quadis CN 
Mataró va caure derrotat el dis-
sabte davant el Balaguer, que té 

pràcticament el títol a la butxaca i el 
diumenge va guanyar a Saragossa, 
pujant al 8è lloc de la classificació, 
amb victòria destacada de Cati 
Zamorano en el partit decisiu.

QUADIS CN MATARÓ 0-4 BALAGUER
Dvorak - Yanlan Li 2-3; Zamorano - 
Clàudia Cejas 2-3; Bueno - Tingting Wang 
0-3; Zamorano/Bueno - Tingting Wang /
Yanlan Li 0-3

SCOOL ZARAGOZA 3-4 QUADIS CNM
Terrado - Bueno 0-3; Pop - Dvorak 0-3; 
Jin Zhang - Zamorano 3-0; Terrado /
Jin Zhang - Dvorak/Bueno 3-1; Terrado - 
Dvorak 0-3; Jin Zhang - Bueno 3-2; Pop 
- Zamorano 0-3

L'equip masculí perd davant el 
cinquè classifi cat

Per la seva part l'equip masculí, 
que ja ha perdut la categoria, va 
caure davant l'Irun, equip situat a 
la cinquena posició.
QUADIS CN MATARÓ 1-4 IRUN
Peral - Borcic 2-3; Prados - Palacios 1-3; 
Ramos - Díez 1-3; Peral - Palacios 3-2; 
Ramos - Borcic 2-3.

Sense opcions contra el Balaguer. | D.F

Victòria per acabar. | ARXIU

el Esporttot POLIESPORTIU
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TERCERA
NACIONAL

Mantenen la 4a plaça
27a jornada (7-8 de maig)
Lloret - Arrels  ........................................ 4-2
Cerdanyola - Centelles  ....................... 8-3
Vilassar de Mar - Santa Coloma  .......4-1
Premià de Mar - Lliçà d'Amunt  ......... 7-9
Sagarra - Sant Joan Vilassar ............. 2-4
ALIANÇA MATARÓ - Arenys de Munt  4-2
Parets - Montsant .................................3-8
Penya Johan - Pineda  .......................... 1-2

Classificació 
Cerdanyola 75; Centelles 54; Montsant 
49; ALIANÇA MATARÓ 48; Lliçà d'Amunt  
45; Sant Joan Vilassar 44; Premià de 
Mar i Vilassar de Mar 41; Penya Johan 
38; Arrels 37; Pineda 30; Sagarra 29; 
Arenys de Munt 28; Santa Coloma 26; 
Parets 17 i Lloret 12.

28a jornada (14-15 de maig)
Lliça d'Amunt - ALIANÇA MATARÓ
Els mataronins esperen seguir el camí 
de la victòria fora de casa.

Torna el camí de la victòria

Els mataronins s'enfrontaven a 
l'Arenys de Munt, rival de la zona 

baixa de la classificació, i el partit 
no podia començar de pitjor ma-
nera, ja que els visitants van acon-
seguir avançar-se en el marcador 
per dos gols de diferència, 0 a 2.

La paciència va ser l'element clau 
pels vermells que, a poc a poc es 
van anar recomponent del doble 
cop rebut, fins a fer-se, primer amb 
la iniciativa del joc i després amb 
el marcador, aconseguint una me-
ritòria remuntada per 4 gols a 2.

4  ALIANÇA MATARÓ

2  ARENYS DE MUNT

FUTSAL ALIANÇA: Paquito, Cristian Sevilla 
(1), Abdyck Gómez, Josep Requena. Marc 
Caballeria, Carlos Villarin (2), Cristian 
Villarin, Micki Rodríguez (1), Marcel Catà, 
Raul Pulido i Pol Novo.

El Futsal Aliança Mataró es 
retroba amb la victòria

L'Iluro HC presenta els actes 
del seu 25è Aniversari

Fins al mes de desembre el 
club mataroní de hockey cele-
brarà set esdeveniments 

El passat divendres a la tarda l'Ilu-
ro Hockey Club ha celebrat a la 
Sala d'Actes de Can Palauet la pre-
sentació oficial dels actes comme-
moratius del seu 25è Aniversari, i 
que ha comptat amb la presència 

El cartell commemoratiu dels 25 anys de l'Iluro Hockey Club. | D. FERRER

de representants de l'Ajuntament 
i de les Federacions Catalana i 
Espanyola.

A l'acte, presentat per la jugadora 
i secretària del club, Anna Roure, hi 
van participar el regidor d'esports, 
Josep Maria Font, el president de 
l'entitat, Jaume Aceña, la crea-
dora del logotip, Regina Puig, el 

vicepresident del club, Marc Coll, 
qui presentaria els actes que es 
realitzaran durant tot l'any i, final-
ment, Joaquim Fernández, primer 
tinent d'alcalde de Mataró.

El femení de l'Iluro 
HC juga la fase final a 
València

Les jugadores d'Arseni Sañé, des-
prés de classificar-se a la fase prè-
via d'ascens disputada fa dues set-
manes a Mataró, jugaran aquest 
cap de setmana a València la fase 
final d'ascens a primera divisió.

Les seves rivals seran la Real 
Sociedad, el dijous a les 19 h, el 
Xaloc de València, divendres a les 
18 h i, finalment, l'AHO Race de 
Madrid, el dissabte a les 11 h.

El diumenge s'enfrontaran contra 
l'equip classificat en el mateix lloc 
de l'altre grup, i només pujarà el 
primer classificat.

El femení del CFS Ciutat  
de Mataró s'exhibeix a 
casa celebrant el títol

El sènior femení del CFS Ciutat de 
Mataró, després de proclamar-se 
campió en la jornada anterior, va 
celebrar el títol a casa amb una 
autèntica exhibició, després de go-
lejar al Montsant per 7 a 1, sumant 

la seva 21a jornada sense perdre.

El sènior masculí cau contra un 
rival de la zona alta
Els nois, per la seva banda, no van 
poder superar el Castellar, equip 
que lluita pel lideratge de la cate-
goria, i van perdre en un emocio-
nant partit, per 8 a 6, després de 
tenir opcions fins als últims minuts.

el Esporttot POLIESPORTIU
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5  CH MATARÓ

0  MANLLEU

MEDICARE SYSTEM: Paula Lladó i Mercè 
Prat (porteres), Txell Gimeno, Aida 
Antón, Carla Naranjo, Adriana Chiva, 
Aina Lleonart, Aina Florenza, Joana 
Xicota i Marlena Rubio, entrenades per 
Aleix Castellsaguer

6  GIJÓN HC

4  MEDICARE SYSTEM 

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariadna Escalas 
(portera), Júlia Canal, Carla Fontde-
glòria (1), Ona Castellví (2), Xantal 
Piqué, Marta Soler, Laura Manza-
nares, Anna Fontdeglòria (1) i Erika 
Arellano(ps).

GOLS: 2' S. González (1-0); 4' M. 
González (2-0); 7' Giménez (3-0); 16' M. 
González (4-0); 17' Díez (5-0); 18' CASTE-
LLVÍ (5-1); 19' A. FONTDEGLÒRIA (5-2); 19' 
CASTELLVÍ (5-3); 23' C. FONTDEGLÒRIA 
(5-4); 31' Díez de falta directa (6-4).

PRIMERA
ESTATAL

Un èxit més de la pedrera ma-
taronina d'hoquei patins, que 
assegura un bon futur al club

El passat cap de setmana, del 6 al 
8 de maig, es va disputar a Juneda 
el 7è Campionat de Catalunya FEM 
16, i el CH Mataró va demostrar un 
cop més el gran futur de la base 
femenina en proclamar-se campió.

En la fase de grups les mataroni-
nes es van imposar al Bigues i Riells 
per 2-0 i a l'Sferic Terrassa per 10-0, 
i tot i perdre amb el Vilanova per 

Van plantar cara al segon 
classificat a Astúries i, 
tot i la derrota, mantenen el 
cinquè lloc 

El Medicare System Mataró va plan-
tar cara a la pista del segon classi-
ficat, el Gijón, arribant a posar-se 
5-4 i amb opcions de disputar el 
partit a la segona meitat. Les ma-
taronines, tot i començar jugant 
bé, van encaixar tres gols pràc-
ticament en els tres primers xuts 
de les asturianes, que van arribar 
a posar-se 5-0. Tot i això, les noies 
d’Oriol Feliu van reaccionar, mar-
cant tres gols consecutius en dos 
minuts bojos abans del descans –
dos de l’Ona Castellví i un de l’Anna 
Fontdeglòria–, posant-se 5-3.

A la represa el Mataró es va po-
sar 5-4 de seguida, amb un gol de 
Carla Fontdeglòria, i el partit es va 
igualar fins a la blava a la Carla i 
la falta directa, que va fer pujar el 

2-4 es van classificar per a les se-
mifinals, on van superar al Palau de 
Plegamans per un contundent 6-2.

A la final de diumenge van en-
frontar-se al Manlleu, en un partit 
dominat des de l'inici per l'equip 
entrenat per Aleix Castellsaguer, 
i el Mataró va fer-se amb el títol 
imposant-se per un clar 5-0.

Darrer partit a casa
Jornada 25
Sant Feliu - FC Barcelona B
Santa Maria del Pilar - Mieres
Girona - Arenys de Munt
MIS IBÉRICA MATARÓ - Palafrugell
Manlleu - Alcobendas
Rivas Las Lagunas - Tordera
Sant Cugat - Vilanova

Classificació
Barça B 53; Manlleu 48; Girona 47; Sant 
Cugat 46; Sant Feliu i Alcobendas 44; Pa-
lafrugell 34; Tordera i Arenys de Munt 33; 
MATARÓ 31; Vilanova 28; Rivas Lagunas 
19; Mieres 12; SM del Pilar 10.

Visita del Palafrugell en el comiat
Dissabte 14 a les 20.30 h, el Mataró 
juga el darrer partit de la temporada a 
casa, amb el repte de guanyar al setè 
classificat i atrapar-lo. A la primera volta 
els mataronins van guanyar a Palafrugell 
per 5-7, ara toca acomiadar-se bé a casa.

Volen acabar en 5è lloc
Jornada 25
Igualada - Manlleu ..................................... 1-2
Sferic Terrassa - Girona .......................... 4-3
Gijón - MATARÓ...........................................6-4
Bigues i Riells - Palau Plegamans ........0-2
Alcorcón - Vilanova .................................. 3-3
Cerdanyola - Las Rozas ........................... 2-2
Santa Maria del Pilar - Voltregà.............1-11

Classificació
Voltregà 67; Gijón i Manlleu 58; Palau Ple-
gamans 55; MATARÓ 37; Vilanova 36; Las 
Rozas 35; Terrassa i Alcorcón 33; Bigues 
i Riells 27; Cerdanyola 26; Igualada 23; 
Girona 13; Santa Maria del Pilar 1.
S'acaba la competició
Les mataronines depenen d'elles per 
acabar altre cop cinquenes, si guanyen 
al Sferic dissabte 14 a les 18.15 h.

El Campionat de Catalunya 
FEM16, per al CH Mataró

El Medicare System cau contra el Gijón

Les mataronines, eufòriques. | FECAPA

OK Lliga Femenina

6-4 al marcador. Les visitants van 
tenir opcions per acostar-se amb 
un penal i una directa, però va fal-
tar encert per acabar disputant el 
partit en els darrers minuts. Tot i 
això, bon partit en un pavelló ple 
que va ovacionar les jugadores, i 
encara es manté la cinquena plaça.

www.eltotesport.com |  P. 9HOQUEI PATINS www.eltotesport.com |  P. 9
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Abad aquest cap de setmana. | CEDIDAEl triatleta mataroní ha fet 
valdre la seva regularitat

El triatleta del Centre Natació 
Mataró, Santi Abad, ha rebut aques-
ta setmana el guardó que l'acredita 
com a campió del Circuit Català de 
Duatló 2016, gràcies als seus grans 
resultats i regularitat al llarg de tot 
el calendari català.

Cap de setmana de triatlons
Aquest cap de setmana passat, a 
més a més, s'han disputat dues tri-
atlons on han participat triatletes 
del CNM, una a l'Ametlla de Mar i 
l'altre a Palafrugell, ambdues de cir-
cuits independents, no puntuables 
pel circuit català de la modalitat.

Santi Abad guanya el Circuit 
Català de Duatló 2016

Abad i Vilanna a l'Ironman 
70,3 de Mallorca
Durant el cap de setmana passat, 
també es va disputar l'Ironman 
70.3 de Mallorca, on van participar 
dos triatletes del Centre Natació 
Mataró, el guardonat Santi Abad 
i David Vilanna, que van finalitzar 
la prova en 68a i 298a posició de 
la general, respectivament.

Abad, guardonat. | CEDIDA

El cadet del Club Volei Mataró 
subcampió de Catalunya

El Barça va ser un rival massa dur. | D.F
Tot i la derrota davant el 
Barça a la final, podrà anar 
als Campionats d'Espanya

El passat cap de setmana el pavelló 
Euskadi de la nostra ciutat va ser 
la seu del Campionat de Catalunya 
cadet masculí de voleibol i va po-
der vibrar i celebrar un gran èxit de 
l'equip del Club Voleibol Mataró que 
va aconseguir el subcampionat de 
Catalunya i amb ell el dret a poder 
disputar el Campionat d'Espanya 
de la seva categoria.

El CV Mataró guanya una se-
mifi nal emocionantíssima
Després de guanyar al Roquetas 
al primer partit per un contundent 
3 a 0, a semifinals s'enfrontaven 
contra l'Arenys al derbi mares-
menc. Un partit sensacional que 
va fer gaudir de valent a tot el 
públic assistent, ja que l'equip ma-
taroní va haver de remuntar un 
0-2 per aconseguir el triomf per 
3-2, amb un cinquè set d'infart 

que va acabar amb un ajustadís-
sim 16-14, que donava l'accés a la 
Final i que classificava l'equip per 
al Campionat d'Espanya que es 
disputarà a Múrcia entre els dies 
15 i 19 de juny.

A la fi nal guanya un Barça més 
descansat
L'endemà, a la final, el CV Mataró 
no va ser capaç de guanyar al Barça 
que, va jugar millor els punts deci-
sius del partit.

El Barça es va apuntar el primer 
set, i els mataronins van empatar 
al segon. A partir d'aquí els cu-
lers es van anar imposant fins al 
definitiu 3-1.

La plantilla de Club Volei Mataró 
que va participar al campionat 
la formen Victor Grillo, Julián 
Vargas, Albert Martínez, Pol 
Martos, Francisco Muñoz, Hugo 
Muñoz, Pau Mena, Nil Jurado, 
Guillem Martí, Èric Larraz, Josep 
Arderiu, Pol Navas i Alexander 
Pereira, tots ells entrenats per 
Josep Maria Larraz.
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Bàdminton| Glòria Latorre, 
estrella del Campionat d'Es-
panya de veterans
El Campionat d'Espanya de ve-
terans es va disputar a Ourense, 
des del dia 29 d'abril a l'1 de 
maig, on va participar la mataro-
nina Gloria Latorre, federada pel 
Club Collado Villalba de Madrid  
L'esportista va realitzar un gran 
campionat jugant en les tres 
modalitats que es disputaven i 
aconseguint 1 medalla d'or i dues 
de plata. En els dobles femenins 
amb la seva parella habitual, 
Tina Knapp, no van poder gua-
nyar una dura final. I, en els do-
bles mixtes amb el gallec Miguel 
Ángel Quiroga, van aconseguir 
arribar a la final, per cedir-la a 
tres sets. On Latorre va estar 
imparable va ser en la categoría 

d'individuals, on no va cedir ni 
un sol set en tota la competició 
i va guanyar la final per un con-
tundent 21-16 i  21-9.

Natació Sincronitzada| Berta 
Ferreras i Pau Ribes ja es tro-
ben a Londres per competir 
als europeus
A l'Europeu de natació que es 
disputa a Londres del 9 al 22 de 
maig hi trobem la parella ma-
resmenca de natació sincronit-
zada formada per la mataronina 
Berta Ferreras i Pau Ribes, de 
Canyamars, que participaran en 
la categoria de duet mixt per pri-
mer cop, tant en la modalitat de 
lliure com la de tècnic. 
A més a més, per primer cop, 
Ribes no participarà amb 
Gemma Mengual, la seva pa-
rella fins al moment i amb qui 

ja va estar al passat Mundial 
de Kazan, sinó que ho farà la 
Berta Ferreras, que debuta en 
un campionat d'aquest nivell. Els 
dos nedadors es troben molt il-
lusionats de poder participar en 
aquesta cita, i intentar millorar 
els resultats obtinguts a l'ante-
riorment esmentat Mundial, que 
va deixar sense Jocs Olímpics al 
combinat espanyol, després de 
molts anys de no fallar.

Perxa Urbana| Ja s'acosta la 
Perxa Urbana de Mataró 2016 
Els pròxims dies 27 i 28 de maig 
se celebrarà a la Plaça de Santa 
Anna, tal com es va fer l'any pas-
sat, la segona edició de la Perxa 
Urbana de Mataró amb la partici-
pació de destacats especialistes 
catalans en un entorn que ho fa 
molt més espectacular.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

Ribera i Fernández disputen 
l'Open FIVB World Tour

Ribera contra Finlàndia. | FACEBOOK E. RIBERA

Les maresmenques es juguen 
una plaça per anar als Jocs 
de Rio

La parella maresmenca formada per 
la mataronina Amaranta Fernández 
i la santpolenca Ester Ribera, dis-
puten aquests dies (del 10 al 15 de 
maig) a Antalya, Turquia, una de les 
proves de l'Open FIVB World Tour, 
que sumen al rànquing de cara a 
la participació dels propers Jocs 
Olímpics de Rio de Janeiro.

Les maresmenques van debutar  

contra Finlàndia a qui van derrotar 
al tie-break.

A la fase de grups s'han enfron-
tat amb els Estats Units i Alemanya, 
amb qui han sumat dues derrotes 
per 2-0 i 2-1, respectivament, men-
tre falta el partit contra França, 
amb l'esperança d'aconseguir una 
bona actuació que les ajudi a pu-
jar posicions al rànquing mundial.

Malgrat tot, la classificació a tra-
vés del rànquing, a hores d'ara sem-
bla força complicada, però sí que 

pot permetre que es classifiquin per 
disputar la Copa Continental, que 
es disputarà a Socchi del 6 al 10 de 
Juliol, on es repartiran més places 
per poder anar als Jocs Olímpics.

També és important recordar 
que cada país només pot enviar 
dues parelles a Río de Janeiro. A 
l'estat espanyol, Elsa Baquerizo i 
Iliana Fernández sembla clar que 
aconseguiran una de les dues pla-
ces, centrant la lluita de les mares-
menques aa intentar sumar aquesta 
segona plaça disponible per la cita 
olímpica del Brasil.

Fernández davant Finlàndia. | FACEBOOK RIBERA

www.eltotesport.com |  P. 11POLIESPORTIU
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

La bruja  12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

Angry Birds  12:00  12:30  16:00  18:10  20:20  21:30  23:45

 [dv.-dl.] 16:15  17:00  19:10    [En català] 12:15  16:25  18:35  20:45

Espías desde el cielo  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

El olivo 12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  01:00

Infiltrados en Miami [dv.-dl.] 22:50  00:55       [dm.-dj.] 22:30

La venganza de Jane [dl.] 21:30        [dm.-dj.] 22:50

Nacida para ganar 

 00:45       [dv.-dl.] 20:30       [dm.-dj.] 16:00  18:05  20:10  22:15

Tini, el gran cambio de Violetta [dv.-dl.] 12:15  18:20

Triple 9 [dv.-dl.+dc.] 22:35  01:00         [dm.-dj.] 16:30  19:00  21:30

Capitán América: Civil War 

 12:00  16:00  19:00  22:00  00:40     [dv.-dl.+dc.] 17:30  20:30  23:30

Ratchet and Clank 12:20

Toro [dv.-dl.] 22:30         [dm.+dj.] 16:00  18:15  20:30  22:45

El libro de la selva     

 17:00  19:20  21:40  00:01     [dv.-dl.+dc.] 12:15  16:00  18:15  20:30 

Objetivo: Londres 

 [dv.-dl.+dc.] 22:45  01:00        [dm.-dj.] 16:00  18:15  20:30  22:45

Kiki, el amor se hace 

 18:35  20:45  22:55  01:05           [dv.-dl.+dc.] 16:00

Zootrópolis     12:15  16:10 

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

El Regalo 19:00  21:30 (14 maig)   19:30 (15 i 16 maig)

Las crónicas de Spiderwick 17:30 (15 i 16 maig)

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

Feliz día de la madre 18:00 (13, 14 i 17 maig)       20:15 (16 maig) 

Mi amor 20:15 (13, 14 i 17 maig)       18:00 (16 maig) 

 La sessió del vespre dels dies 13 i 17 serà V.O.S.  

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

El hombre que conocía el infinito  

 16:00  18:10  20:20  22:30             [dv.+dm.-dj.] 17:30  20:00  22:15  

Angry Birds   16:00  18:00  19:00  20:00  22:00

Espías en el cielo  16:00  18:10  20:15  21:00  22:20

La bruja  16:00  18:10  20:20  22:30   [dv.+dm.-dj.] 18:00  20:10  22:15

Triple 9 17:00

Tini, el gran cambio de Violetta 16:15  18:15

La venganza de Jane 22:20             [dv.+dm.-dj.] 22:30

Infiltrados en Miami  20:15  22:20

Capitán América: Civil War 16:00  19:00  22:00

El libro de la selva 16:00  18:20  20:25   [dv.+dm.-dj.] 18:10  20:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Ferran Àngel

 Capitán América: Civil War 
dóna el tret de sortida a la fase 
tres de l'univers cinematogràfi c 
de Marvel, i ho fa posant tota la 
carn a la graella. De fet, podríem 
parlar d'una nova entrega de The 
Avengers, si no fos perquè no hi 
surten ni Hulk ni Thor.

Es tracta de dues hores i mitges 
de les pàgines de còmic en movi-
ment, respectant la pròpia saga 
Civil War en què es basa. Per a 
espectadors no avesats, com a mà-
xim podem pensar que es podria 

El capità Amèrica, al marge de la llei 

'Capitán América: Civil War' dels germans Russo

haver resolt en 30 minuts menys, 
tot i que, considerant la gran quan-
titat d'escenes de transició neces-
sàries per explicar la trama futura, 
no es fa llarg.

Finalment, també veiem la 
presentació dels personatges de 
Black Panther i, l'aparició segura-
ment més esperada per tothom, 
Spiderman.

De fet, Tom Holland és una de 
les millors notícies del fi lm, i li 
dóna a l'home aranya un aire fresc 
completament necessari, després 
de les seves anteriors experiències 
a la pantalla gran.

Detall del cartell de la pel·lícula

Pregunta de la setmana
Quin era l'objectiu del videojoc 
'Angry Birds' quan es va crear?

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

Resposta del núm. 1721
‘Hulk i Thor’

Guanyadors:
Agustí Fernández Sargatal.

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

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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EL TOT MATARÓ EN PAPER
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Cinemes Les estrenes núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016

LA BRUJA

Una família de colons cristians viu a 
prop d'un bosc que, segons les creen-
ces populars, està controlat per un mal 
sobrenatural. Quan el seu fill desapa-
reix i els cultius no creixen, la família es 
rebel·la. 
Direcció: Robert Eggers 
Intèrprets:  Anya Taylor-Joy, Ralph Ine-
son, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw
92 min

ESPÍAS DESDE EL CIELO

Una oficial de la intel·ligència britànica, 
lidera una operació secreta per capturar 
un grup de terroristes a Nairobi. Quan 
s'adona que són suïcides, ordena a un 
especialista en drones que destrueixi el 
seu refugi. Però hi viu una nena. 
Direcció:  Gavin Hood
Intèrprets: Aaron Paul, Helen Mirren, 
Alan Rickman, Iain Glen, Barkhad Abdi
102 min

ANGRY BIRDS

En Xarxa, un ocell amb problemes de mal 
geni, el veloç Chuck i el volàtil Bomb mai 
han acabat d'encaixar en el grup. Però, 
quan l'illa on viuen rep la visita d'uns 
misteriosos porcs verds, hauran de ser 
ells qui descobreixin què tramen aquests 
animals.
Direcció: Clay Kaytis, Fergal Reilly 
Animació
97 min

ABSOLUTAMENTE TODO

Farsa de ciència-ficció en què un grup 
d'extraterrestres concedeixen poders a 
un professor de la Terra. Ell descobreix 
que les noves habilitats li permeten, des 
de donar una lliçó als pitjors estudiants 
fins a ressuscitar morts.
Direcció: David Cánovas
Intèrprets:  Simon Pegg, Kate Beckinsa-
le, Sanjeev Bhaskar, Rob Riggle
85 min

HIGH-RISE

La història narra l'arribada del doctor 
Robert Laing a la Torre Elysium, un 
enorme gratacel dins del qual es des-
envolupa tot un món a part, ideal. Però 
secretament, el nouvingut se sentirà 
pertorbat perquè no tot és com sembla. 
Direcció: Ben Wheatley
Intèrprets: Tom Hiddleston, Sienna Mi-
ller, Jeremy Irons, Luke Evans
118 min

LA ÚLTIMA APUESTA

A causa d'una mala ratxa, un jugador de 
pòquer ha perdut tots els diners i no pot 
pagar els deutes. Tot canvia quan coneix 
a un altre addicte amb els seus mateixos 
problemes. Junts decideixen associar-se 
per recuperar tots els diners perduts. 
Direcció:  Anna Boden, Ryan Fleck 
Intèrprets: Ryan Reynolds, Ben Mendel-
sohn, Sienna Miller
108 min
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C's intenta canviar l'ús del català a l'Ajuntament
El PSC es queda sol amb una esmena a la totalitat a la proposta de C's que rebutgen 
tots els partits, fins i tot CiU amb qui pretenien tirar-ho endavant conjuntament

Política: Marta Gómez

 Ciutadans posava sobre la taula 
la possibilitat de modificar el regla-
ment de l'ús de la llengua catalana 
a l'Ajuntament de Mataró. De fet, 
va portar una proposta de reso-
lució al Ple Municipal del mes de 
maig i va crear revolució. I és que 
l'Assemblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural, Plataforma per 
la Llengua i la Coordinadora d'As-
sociacions per a la Llengua (CAL) 
es van unir en manifestació per 
evitar que prosperés la demanda 
dels taronges. No només s'hi van 
oposar ells, sinó bona part dels 
grups municipals. El govern però, 
va donar la sorpresa.

Tensió interna al govern
 El grup del PSC va presentar en 
nom del govern una esmena a la 
totalitat en la qual proposava, in-
tentant convèncer a la resta de 
partits, "traduir la pàgina web de 
l'Ajuntament al castellà i disposar 
de la normativa municipal en for-
mat físic i digital com a mínim en 
les dues llengües". L'esmena va 
derivar en un debat intens entre la 
resta de partits fins al punt en què 
Convergència i Unió se'n va desdir 

deixant el PSC sol en la causa, van 
assegurar, del to que adquiria el 
debat, fent pujar la tensió del Ple.

Una tensió que va augmentar 
amb escreix amb la picabaralla 
entre l'alcalde, David Bote, i el lí-
der de la CUP, Juli Cuéllar. Aquest 
últim, en avaluar la proposta al-
ternativa que presentaven els so-
cialistes els va titllar de "botiflers" 

i "miserables". L'alcalde va dema-
nar que retirés les seves paraules 
per "la sana convivència del Ple", 
però Cuéllar no va assentir.

C's, PP i PxC volen el castellà
L'esmena a la totalitat presenta-
da pels socialistes va decaure per 
ella sola i, tot i els vots favorables 
del Partit Popular i Plataforma 
per Catalunya la proposta de 
Ciutadans no va prosperar. Per 
part del PP, José Manuel López, 

va assegurar que els idiomes són 
promoció de ciutat i va assegurar 
que en el debat que s'estava ge-
nerant s'equiparava "la llibertat 
en un idioma". En la mateixa lí-
nia es va posicionar PxC, que va 
defensar la "pluralitat lingüística 
de Catalunya" com a "normalitat 
del país".

"Política electoral"
Des de la CUP es va apuntar a què 
la proposta de C's arribava "a les 
portes d'unes eleccions espanyo-
les" i que, per tant, era "una pro-
posta electoralista i populista". En 
la mateixa línia es va posicionar 
ERC-MES que va analitzar-ho com 
a una "arma de política electoral" i  
"no pretén parlar del bilingüisme 
com ens sembla", tot i que, "cap 
idioma ens fa nosa", deia el seu 
líder Francesc Teixidó. 

Òmnium i la CAL intervenen
Òmnium Cultural i la CAL van de-
manar la paraula en el Ple Municipal 
per llegir els manifestos respectius 
en defensa de la llengua catalana. 
La CAL va demanar "coherència" 
en els vots dels partits mentre que 
Òmnium "legalitat", "normalitat" 
i "respecte per la llengua".

150

Prop d'unes 150 perso-
nes es concentren en 
defensa de la llengua ca-
talana davant de l'Ajun-
tament durant el Ple.

CiutatCiutat núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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L'oposició ciutadana a la Festa al Cel pren cos
Partits, entitats, negocis i particulars fan pinya en un manifest en el qual demanen que 
Mataró no "s'hipotequi" amb un festival que val mig milió d'euros

Societat: Cugat Comas

 L'oposició a la Festa al Cel des 
de Mataró ha pres cos en forma 
de manifest unitari, que reuneix 
entre les seves adhesions a par-
tits, entitats i negocis. La rotunda 
oposició al festival aeri ha pro-
vocat aquesta confl uència, en la 
que s'insereixen ERC, Volem, la 
CUP i ICV-EUiA que tenen repre-
sentació al Saló de Sessions. El 
manifest es va presentar dimarts 
a Can Margarit –popular negoci 
al Passeig del Callao que també 
s'oposa a la Festa– i està obert a 
adhesions a nivell particular o col-
lectiu. Per Pep Riera, que va exercir 
de portaveu "venim a dir que la 
Festa al Cel no fa cap tipus de falta 
i que s'ha de generar un debat que 
impliqui a tota la ciutat abans de 
seguir hipotecats per aquest esde-
veniment". Els promotors confi en 
poder aturar l'edició d'aquest any 
o, si se celebra segons el previst, 
"provocar que es prengui nota i 
que no es torni a celebrar la Festa, 
que és un bolet, i es destinin els 
recursos a un projecte realment 
de ciutat".

El manifest 'A Mataró no ens cal 
la Festa al Cel" critica el pressupost 

municipal destinat a la festa de 
més de mig milió d'euros i asse-
gura que "el balanç econòmic que 
fan bona part dels comerços i res-
tauradors que participen a la Festa 
no es correspon amb l'eufòria eco-
nòmica amb què el govern muni-
cipal presenta aquest festival". De 
fet el manifest nega la major de la 
importància que el govern dóna a 

la Festa al Cel i assegura que "els 
pocs llocs de feina que poden ge-
nerar esdeveniments com aquest 
només fan que agreujar les condi-
cions de treball amb precarietat i 
sous de misèria". També es critica 
"els fums i els sorolls, i gastar di-
ners per portar la contaminació al 
nostre litoral" i advoquen perquè 
la ciutat opti per altres projectes de 
promoció: "El món dels avions mai 
ha estat arrelat a Mataró, volem 

que les nostres festes siguin nos-
tres, tinguin relació amb la nostra 
gent, la nostra tradició i la nostra 
creativitat".

Contra el component militar
La naturalesa militar de bona part 
dels protagonistes de la Festa al Cel 
ha estat objecte de crítica des del 
primer dia per part de bona part 
dels impulsors del manifest. Els 
opositors al festival asseguren que 
"davant la vergonya de la qüestió 
dels refugiats que fugen de la guer-
ra a Europa no estem d'acord que 
les nostres platges serveixin d'ex-
hibició d'avions militars". El grup 
impulsor confi a que el manifest 
serveixi perquè molta gent surti 
de l'armari, ja que asseguren que 
"hi ha molts mataronins en contra 
d'un esdeveniment com aquest i 
d'una despesa tan important com 
la que s'assumeix". Els pròxims 
passos a seguir seran sumar fi rmes 
al manifest, mitjançant adhesions 
per internet. L'objectiu és poder fer 
pressió en contra de la Festa al Cel 
i en paral·lel, demanen, "encetar 
un debat ciutadà per repensar els 
espais i esdeveniments que han 
de servir per projectar la ciutat 
de Mataró". 

36

36 entitats són les 
impulsores inicials del 
manifest, obert a més 
adhesions a través de 
nofestalcel.wordpress.
com
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Campionat local "Juguem a l'aualé" aquesta setmana.

 Cedida 

Des del Servei d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajunta-
ment de Mataró ja fa 15 anys que es va apostar per 
la integració del joc de l'aualé a la ciutat. Es va tirar 
endavant de la mà de l'Associació Musu Kafo i des 
d'aleshores al voltant de 20 escoles cada any han 
ensenyat aquest joc als alumnes de sisè de primà-
ria del seu centre. Es calcula que un total de 12.000 
alumnes, més o menys uns 800 per any, han après 
al llarg d'aquest temps a jugar a l'aualé. 

De fet, el projecte del joc de l'aualé es treballa con-
juntament des d'aquest servei de l'Ajuntament amb 
la Direcció d'Esports. Dos serveis que ja contemplen 
habitualment diferents projectes relacionats amb la 
sensibilització per a la diversitat sociocultural que 
ha suposat l'arribada de persones d'arreu del món 
a la nostra ciutat. 

L'aualé, el joc de taula en qüestió, procedeix d'Àfrica, 
tradicionalment del nord del Golf de Guinea. Aquest 
joc s'ha d'entendre com un mancala, amb el que co-
neixem com a conjunt de jocs de tauler amb forats. 
L'aualé és el mancala africà més conegut.

Què és el joc de l'aualé? Sabeu ju-
gar-hi? Des de fa 15 anys, i aquest 
2016 se celebra l'aniversari, s'en-
senya aquest joc a escolars de sisè 

de primària de prop de 20 escoles de la ciu-
tat. Cada any al voltant d'uns 700 alumnes, 
doncs, aprenen a jugar-hi. Què té d'especial?

L'aualé és un joc de procedència africana que 
pretén ensenyar als seus infants a comerci-
ar i, paral·lelament, a socialitzar-se entre ells. 
Associacions com la de Musu Kafo a la ciutat de 
Mataró han aconseguit que, més enllà de comer-
ciar, els nens i nenes aprenguin part de la seva 
cultura i es puguin transmetre els valors africans 
que apareixen entre sembrar i recollir les llavors 
-que representen les fi txes- d'aquest joc agrari.

Aquesta setmana descobrim l'aualé i expliquem 
quina incidència té en els alumnes mataronins.

El joc de l'aualé:
càlcul i estratègiaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer i cedides

Més de 12.000 mataronins saben jugar a l'aualé, 
el joc africà que va arribar a la ciutat fa 15 anys
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 Daniel FerrerEl joc de l'aualé es pot trobar a la Botiga Solidària.

Recollir, sembrar i capturar

El concepte d'aquest joc està relacionat amb 
l'agricultura i és per això que hi ha tres fases: la 
de sembrar les llavors, recollir-les o capturar-les. 

Hi ha un tauler rectangular amb dues fi leres 
de sis forats cadascuna. Es juga individualment 
un contra un. A l'inici del joc i a través del diàleg 
s'acorda qui començarà i s'omplen tots els forats 
amb quatre llavors per forat. Comença el joc en 
sentit antihorari i cal recollir i sembrar les llavors 
quan es produeixen unes condicions determinades. 
El primer pas és recollir les quatre llavors d'un dels 
forats, el segon sembrar-les: repartir les llavors 
recollides pels forats consecutius, una a cada forat.  

Si l'última llavor sembrada s'ha fet en el camp de 
l'adversari i coincideix que en el forat hi ha dues 
o tres llavors, el jugador que està en joc les cap-
turarà. La captura de llavors seguirà al forat con-
secutiu de la dreta. Si aquest també conté dues o 
tres llavors també les capturarà. I així successiva-
ment fi ns que no pugui capturar-ne més, moment 
en què el torn serà per a l'altre jugador que reco-
llirà, sembrarà i capturarà de la mateixa manera.

L'objectiu és recollir el màxim de llavors possibles 
fent moviments en torns alternatius amb l'altre 
jugador fi ns que un dels dos en tingui més de 24. 
Es pot donar el cas que els dos hagin recollit el 
mateix nombre de llavors, fet que donaria la par-
tida per empatada.

Valors positius

La pràctica d'aquest joc té uns objectius molt es-
pecífi cs que valoren molt positivament tant des de 
l'associació Musu Kafo com des del Servei d'Igualtat i 
Convivència de l'Ajuntament. Aquest joc el que pretén 
és fomentar els valors positius de la interculturali-
tat, aprendre noves pràctiques d'esport i facilitar-ne 
l'accés, augmentar l'atenció i la concentració dels 
infants, potenciar els valors positius de jugar, com la 
cooperació i cohesió del grup o la refl exió i el foment 

de la participació ciutadana i els valors integradors.

"És un joc bàsicament d'estratègia i de càlcul", 
explica Jalika Jammeh, membre de Musu Kafo que 
afegeix: "A l'Àfrica s'hi juga entre els grups ètnics 
per relacionar-se i fer amics i és el mateix que volem 
que passi aquí". "Els nens es relacionen a tot arreu 
per fer amics i aquest joc ho potencia", assegura la 
presidenta de l'associació, Mariama Touray. 

"No només veiem que sigui important que 
l'alumnat conegui aquest joc que crea cultura 

Reportatge
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 Anna Aluart  Anna Aluart 

Cedida 

d'informàtica i també per celebrar-ho intentaran 
guanyar als mataronins a través d'aquesta partida a 
l'aualé virtual. Els més fi ns en estratègia, sempre que 
la tecnologia no falli, guanyaran la partida defi nitiva.

Maig Intercultural

La celebració dels 15 anys de l'aualé a Mataró s'engloba 
en les activitats que commemoren el Dia Internacional 
de la Diversitat Cultural i que s'han emmarcat en el 
que n'han anomenat "Maig Intercultural". Des de 
l'Ajuntament de Mataró i el Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència, per a aquest 
any han programat fi ns a 18 activitats, fet que con-
solida la cita a la ciutat. "Volem posar en comú to-
tes les cultures que conviuen a Mataró", assegura 
De Balanzó. "Totes les cultures de la ciutat aporten 
alguna cosa al municipi i, en el fons, fan que la vida a 
Mataró sigui més fàcil", creu Honorato Campos, mem-
bre del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació 
i Convivència de l'Ajuntament de Mataró.

I és que la ciutat de Mataró, si per alguna cosa es 
caracteritza, també, és per la seva multiculturalitat 
i diversitat ètnica. "Hem assumit aquesta diversitat 
cultural sense adonar-nos-en, al llarg de molts anys, 
i això segueix passant", diu De Balanzó que conclou: 
"Tot ha d'anar sumant: des del nou any xinès fi ns, 
per exemple, el Ramadà, passant pel joc de l'aualé".

Aquest joc crea 
cultura mataronina 
tot i ser d'una altra 
cultura”

de Mataró i, per tant és cultura mataronina, sinó 
que volem que s'entengui que és un joc d'estratè-
gia i càlcul d'una altra cultura i que també fem a 
Mataró", explica Laia De Balanzó, tècnica del servei 
d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Mataró.

Campionat mataroní

Aquesta setmana el repte d'intentar ser el millor en 
jugar a l'aualé s'ha portat a terme per part dels 682 
alumnes que han participat en el campionat local. 
En aquest curs un total de 17 escoles han participat 
del projecte que ha posat punt fi nal aquest passat 
dimarts i dimecres. L'encontre, que ha enfrontat 341 
parelles, ha determinat el guanyador del campionat 
fi nal "Juguem a l'aualé" a Mataró. 

L'escola guanyadora d'aquest any, coincidint amb 
l'aniversari, rebrà un premi especial i és que es po-
drà enfrontar a una escola de Gàmbia. Aquesta es-
cola africana ha inaugurat recentment la seva aula 
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Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat
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MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

@totmataro
twitter.com/totmataro
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PharmaHero; comparar medicaments
Entrevistem Jordi Ferrés, un dels impulsors de Pharma Hero a Mataró, que explica que 
veu com el sector farmacèutic ha de seguir creixent a Internet

Empreses: Mireia Biel

 Un projecte innovador de 
comparar medicaments.
Curiosament ens venem com a 
un comparador de farmàcies però 
els medicaments són una peti-
ta part del nostre catàleg. És un 
producte regulat que té un preu 

fi xat i que només pots adquirir 
amb una recepta mèdica. Nosaltres 
ens centrem en la part de ven-
da lliure de la farmàcia, el que es 
coneix com a parafarmàcia i me-
dicaments otc (o sense recepta). 
Només a Espanya factura més de 
5.000 milions d'euros.

Per què cal comparar aquests 
productes?
Avui en dia el consumidor té al seu 
abast tot tipus d'informació en 
temps real, i això fa que la compra 
sigui menys impulsiva i més me-
ditada. Mirem preus, consultem 
a internet, comparem diverses 
botigues i comprem a la que ens 

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

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-3172 ROCAFONDA, Piso con cocina independiente, 3 hab., exterior mucha luz.…………500€ T.I.

REF. A-1135 CENTRO, Piso seminuevo, 2 hab., cocina fórmica, baño con ducha………..………575€ T.I.

REF. A-7009 LLANTIA,  Reformado, 3 hab. cocina offi ce, 1 baño,  amueblado.....................................550€ T.I.

REF. A-1450 CENTRO, Dúplex de 2 hab., terraza, 1 baño, parquet,……………………..………625€ T.I.

REF. A-2343 VIA EUROPA, Amueblado y equip. 95m2,  4 hab. 2 dobles, cocina offi ce, galeria...........750€ T.I.

REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso 2 hab., cocina americ., a.a. y calef., amueblado y eletrodom.........600€ T.I.

convé, habitualment la que ens 
ofereix el millor preu. Aquest 'mo-
dus operandi' ja és predominant 
en altres sectors i tots ells tenen 
comparadors de referència que fa-
ciliten la vida als usuaris. Nosaltres 
volem traslladar aquest model al 
sector de la salut i de la farmàcia 
en concret. Pretenem que no sigui 
incompatible cuidar-se amb estal-
viar una bona quantitat de diners.

En quin moment decidiu en-
gegar el projecte?
Ens vam introduir al sector fa un 
parell d'anys llançant una botiga 
'online' de farmàcia i parafarmà-
cia que ja factura més d'un milió 
d'euros i quan vam veure que po-
dríem ajudar molt al nostre con-
sumidor amb un comparador, no 
ens ho vam pensar dues vegades.

Per què aquest sector?
Es tracta d'un sector encara molt 
tradicional que té enormes dis-
rupcions pendents. Probablement 
nosaltres ens hi vam posar per 

herència familiar. Els meus pares 
van fundar la parafarmàcia de re-
ferència a la ciutat (Farmafree) i 
la següent generació no podíem 
ser menys, tot i que en el nostre 
cas, pel canal 'online'. 

Quins avantatges tenim en 
comprar-los 'online'?
Els nostres clients compren on-
line per comoditat i per preu. 
Habitualment són dones amb un 
ritme de vida elevat que no tenen 
temps de donar voltes i compren 
per internet en 2 clics. A més a 
més el catàleg de les farmàcies 
online és molt més ampli que les 
farmàcies físiques i t'envien els 
productes allà on vulguis en no-
més 24 o 48 hores. Evidentment 
el preu també és un factor clau. 

Comprant per internet i utilit-
zant PharmaHero et pots estalviar 
entre un 30% i un 50% en cada 
compra. Les diferències són re-
llevants. Això sí, no hi ha ni de 
bon tros el nivell d'assessorament 
i de consell que et trobes a una 

farmàcia física, tot s'ha de dir. 

Però oferiu un blog amb 
consells i posts sobre salut.
Efectivament. La nostra visió, més 
enllà de ser un buscador i compa-
rador de productes de parafarmà-
cia, és ser una referència online 
pel que fa a continguts; l'espai 
on es pugui traslladar l'autèntica 
essència prescriptora de la farmà-
cia. En aquest sentit a part d'un 
blog ple de consells interessants 
sobre salut, incorporarem valora-
cions d'usuaris i de professionals 
qualifi cats.

Què us fa diferents?
L'especialització i el nostre mo-
del. Encara no hi ha cap compa-
rador verticalitzat en farmàcies. 
PharmaHero ha aterrat per omplir 
aquest buit. Sent una empresa 100 
per cent tecnològica aparentem 
ser una farmàcia, però realment 
no tenim estocs ni estructura lo-
gística. Això ens permet ser molt 
efi cients i començar a créixer.
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Arxiu 

Les deduccions en habitatge 
La Gestoria Luis explica les deduccions en lloguer i compra per la renda 2015.

Opinió: GESTORIA LUIS

  Deducció per compra d'ha-
bitatge habitual.
La deducció per habitatge segueix 

sent un dels benefi cis fi scals més 
rellevants del sistema tributa-
ri. A partir d'1 de gener de 2013 
va quedar suprimida la deducció 
per inversió en habitatge habitu-
al. No obstant això, per a aquells 

contribuents que van adquirir 
abans d'aquesta data el seu habi-
tatge habitual o haguessin satisfet 
quantitats abans d'aquesta data 
per a la construcció, ampliació, 
rehabilitació o realització d'obres 

www.totmataro.cat/blocs/des-de-la-gestoria
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per raons de discapacitat en el 
seu habitatge habitual i anessin 
gaudint d'aquest benefi ci fi scal, 
s'estableix un règim transitori que 
els permet continuar practicant la 
deducció en les mateixes condi-
cions que venien fent-ho.

Excepció; comptes habitatge

A diferència del que succeeix en els 
casos d'adquisició, construcció, re-
habilitació o ampliació d'habitatge 
habitual queden fora dels benefi -
cis que dóna el règim transitori els 
contribuents que, amb anterioritat 
a 1 de gener de 2013, haguessin 
dipositat quantitats en comptes 
habitatge destinades a la primera 
adquisició o rehabilitació de l'ha-
bitatge habitual. En conseqüència, 

aquests contribuents no podran 
aplicar-se cap deducció per les 
aportacions que realitzin en els 
seus comptes habitatge a partir 
d'aquesta data. 

Deducció per lloguer d'habi-
tatge habitual. 

D'altra banda, la reforma fi scal 
va suposar la desaparició de la 
deducció per lloguer d'habitatge 
habitual per a tots els arrendata-
ris que van signar un contracte a 
partir de 2015. 

Es va suprimir la deducció per 
lloguer de l'habitatge habitual 
previst en l'article 68.7 de la Llei 
de l'IRPF però es va establir un 
règim transitori que permet, als 
contribuents que tinguessin un 

contracte d'arrendament anterior 
a 1 de gener de 2015; que, en relació 
amb aquest contracte, haguessin 
satisfet amb anterioritat a aques-
ta data quantitats pel lloguer del 
seu habitatge habitual; i que ha-
guessin tingut dret a la deducció 
pel lloguer d'aquest habitatge en 
exercicis anteriors, seguir gaudint 
d'aquesta deducció d'acord amb 
el que ve regulat en la Llei d'IRPF 
vigent a 31 de desembre de 2014.

Per a l'arrendador, es manté 
la reducció del 60% per als ren-
diments que li genera el lloguer. 
Desapareix la reducció del 100% 
quan l'arrendatari té menys de 
30 anys. 

www.totmataro.cat/blocs/

des-de-la-gestoria
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COMPRA VENDA 

VENDO JABÓN ECOLÓGICO lavado-
ra. 635.172.958 
VENDO EQUIPO ESTÉTICA, olla 
de cera profesional marca Sorisa,  
máquina de radio-frecuencia facial 
y capilar,  y máquina de vapor,  275€. 
626.529.009 
VENDO MAQUINARIA HOSTELERÍA 
de ocasión. 611.454.139 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

VENC PÀRQUING CARRER 
Catalunya. Telèfon 670.517.381 
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 
¿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 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h. 

TRASPASSOS-LLOGUERS

TRASPASO LICENCIA TAXI. Vilassar 
de Mar. Con coche, emisora, car-
tera clientes. Precio a convenir. 
630.449.626 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
AUTOEMPLEO. URGE TRASPASO 
franquicia en marcha, 5.000€. 
Higiene personal y hogar a gra-
nel. 400€ alquiler, Cuba 31 Mataró. 
620.222.127 /93.171.93.98 
TRASPASO PELUQUERÍA Mataró. 
666.478.299 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ 687.308.170 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037

TREBALL

PELUQUERÍA FELICITAS HAIR, pre-
cisa estilista para jornada completa. 
93.757.04.33, felicitas@felicitashair.com 
FALTA OFICIALA DE REPUNT. 
93.757.22.25 
FALTA OFICIALA D’OVERLOCK. 
93.757.22.25 
REDIDÈNCIA DE CALDES d’Estrac 
necessita terapeuta ocupacional  7 
hores a la setmana 639.683.890 
PRECISAMOS PERSONAS para ofi -
cina en Mataró. Ivan 675.514.214 
PRECISEM NOIES CAMBRERES amb 
tècniques comercials. Indispensable 
bon tracte amb clients. Experiència. 
625.511.066 
SE NECESITA ESTAMPADOR máqui-
na automática (pulpo) en Mataró. 
Dejar mensaje en el tel. 659.469.181 
EMPRESA EN EXPANSIÓN bus-
ca personas para cubrir vacantes. 
Llamar al 630.593.341 para entre-
vista personal Sra. Isabel  
SE PRECISA COCINERO y camareros, 
enviar curriculum a: es2016mar@
gmail.com 
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRÀCTIL elevadores, toros. 
M’ofereixo. Tinc anys d’experiència. 
630.865.863
CUIDO PERSONA MAYOR. 711.759.036 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
632.735.515 
BUSCO TRABAJO DE interina, horas 
de día o noches. 645.143.918 
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
658.199.249 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños y mayores. 697.384.135 
SE OFRECE CHICA, servicios lim-
pieza, cuidado personas mayores. 
Disponibilidad horaria. 603.294.670
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics

 EL TOT NOU 1723.indd   10 11/5/16   11:45



CLASSES

CLASSES D’INFORMÀTICA . 
(620.280.038 Quim)

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.com). 
havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen 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 ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados. Tel. 629.988.598 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

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

Residencia i Centre de Dia 
a Cabrils, necessita:

Residència i Centre de Dia 
a Cabrils, necessita:

CUINERA
  PER A MITJA JORNADA

S’ofereix estabilitat 
laboral, alta i retribució 

competitiva.
Interessats enviar C.V., a:

jordi@bellaire.cat

núm. 1723 del 13 al 19 de maig 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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PROFESSIONALS

PINTOR PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920 
PINTOR. PINTA PISOS 50m2. 500€. 
635.106.282 
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 

VARIS

JOSÉ. BUSCO MUJER. Ofrezco vivi-
enda. 674.471.893 
BUSCO NOVIA. 674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
ELENA, PARTICULAR, 30 años. ma-
sajes, sexo 677.172.027 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000 
NUEVA MASAJISTA SEXUAL 
698.247.545 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
TERAPEUTA SEXUAL. Madureta ca-
talana. Consultes, assessorament. 
Qualsevol servei. 606.892.435

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

Econòmics
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EB Els Menuts  Anna Aluart 

 La preinscripció a les nou escoles 
bressol municipals de Mataró es 
pot fer des del 9 de maig i fins al 
23 de maig. El tràmit té aquest any 
destacades novetats per a les fa-
mílies, ja que, per primera vegada, 
l’Ajuntament facilita que la preins-
cripció es pugui fer per Internet. A 
més, també es pot fer la consulta 
en línia de part de la documentació 
requerida als sol·licitants que així 
ho autoritzin, opció que simplifica 
de manera important les gestions 
administratives.

Es poden inscriure a les escoles 
bressol els infants nascuts els anys 
2014, 2015 i fins al 19 de maig de 
2016. Mataró disposa de 910 pla-
ces per a infants, de les quals 385 
estan ocupades per nens que ja 
estan matriculats i la resta, 525, 
són les places vacants. 

La preinscripció es pot fer per 
Internet o presencialment a la 
Direcció d’Ensenyament o al Servei 
d’Atenció Ciutadana. Si el tràmit es 
fa per Internet, només cal adjuntar 
fitxer amb el document d’identitat 
del pare, mare, tutor o tutora del 
menor. Si es fa presencialment, cal 
aportar també el llibre de família 
i documentació acreditativa dels 
criteris de prioritat, en cas que 
se'n disposi. | Red.

El període està obert fins 
al 23 de maig

La pre-inscripció a les 
escoles bressol, 
també per internet

Ciutat
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Contra el sexisme

Concentració de treballadors a les portes del Ple

 MG 

Marta Gómez 

Els treballadors de la planta 
van intervenir al Ple. El President 
del Comitè d’Empresa, Antonio 
Martínez va explicar que des del 
9 de desembre, quan la direcció 
de Procter & Gamble Mataró va 
anunciar la venda de la planta, 
viuen una situació d’incertesa. 

L'estratègia ha 
canviat
Els treballadors 
de la planta cre-
uen  que “en els 
últims anys l’es-
tratègia industrial 
ha canviat, duent 
a terme una polí-
tica de desinver-
sió, vendes de les 

seves marques i fàbriques de pro-
ducció” i que la seva principal pre-
ocupació és “mantenir els llocs de 
treballs, mantenir la qualitat de la 
feina, evitar la precarietat labo-
ral, garantir el futur industrial de 
la comarca i el futur de la planta 
de Mataró”. Per això aplaudeixen 

 Els treballadors de la Procter & 
Gamble segueixen en peu de guer-
ra. El Ple del mes de maig es van 
manifestar davant de l’Ajuntament 
per demanar i garantir un futur a 
la planta de Mataró. I és que a la 
Junta de Portaveus a l’Ajuntament 
ja s’havia acordat donar suport a 
l’activitat indus-
trial de la planta 
i de forma unà-
nime es va donar 
suport als treba-
lladors indirectes 
i directes i a tota la 
representació sin-
dical. Un suport 
que comença amb 
la creació d’una 
taula de diàleg. 
L’alcalde de Mataró, David Bote, 
va assegurar que des de l’Ajunta-
ment es traslladarien els acords del 
Comitè d’Empresa a la direcció de 
la planta i a les unitats sindicals 
d’UGT i CCOO. 

Treballadors preocupats

El Ple de forma unànime reclama a la direcció de P&G 
que garanteixi la continuïtat de la planta a Mataró

Taula de diàleg per demanar 
garanties a Procter & Gamble

 Evitar que la dona sigui un ob-
jecte de reclam publicitari. Aquest 
és l’objectiu de la Proposta de 
Resolució que va presentar ERC-
MES al passat Ple Municipal amb 
el suport d’ICV-EUiA, Volem i PSC 
i que, fi nalment, es va aprovar de 
forma unànime pel conjunt dels 
grups municipals. 

D’aquesta manera, es va acordar 
des de l’Ajuntament “promoure 
un model d’oci que garanteixi la 
igualtat de gènere i elimini l’ús 
de la dona com a objecte publi-
citari desvinculat d’allò que es 
pretengui promocionar”, po-
sar en coneixement de l’Institut 
Català de les Dones i l’“Instituto 
de la Mujer para la Igualdad de 
Oportunidades” de les empre-
ses que incompleixin la Llei de 
Protecció Integral contra la vio-
lència de gènere i la Llei del dret 
de les dones i incloure el Consell 
de Joventut i les entitats juvenils 
de la ciutat a la defi nició del nou 
Pla d’Oci Nocturn.

Durant el Ple va intervenir en 
nom de "Mataró no sexista", Esther 
Guirao, que va destacar la lluita 
per defi nir un "model de societat 
lliure, justa i igualitària". | M.Gómez

El Ple en bloc es postula 
per defensar la igualtat

Evitar que la dona 
sigui un objecte de 
reclam publicitari

45

Fa 45 anys que Procter 
& Gamble va adquirir la 
fàbrica de Mataró i es 
va situar com a referent 
en la fabricació de 
productes de primera 
qualitat.

CiutatCiutat núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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EL 21 DE MAIG
FEM FESTA!

Presentació del Nan d'en Santi
+ 35 anys del Tot Mataró

a la plaça de l'ajuntament

Els beneficis de la barra es destinaran al Projecte Santi

• 17h: Jocs infantils i xocolatada.

• 18h: Taller de canalla amb els 
Capgrossos de Mataró.

• 18:30h: Presentació del
capgròs d'en Santi i estrena
del "Jo sóc com tu 2016".

• 19h: Animació infantil amb
"La Tresca i la Verdesca"

• 21h: Havaneres amb
"Mestre d'Aixa" - Cantada especial 
30 anys + Cremat.

• 23h: "Ignorantes" + PD Pernil.

La Tresca i la Verdesca IgnorantesMestre d'Aixa

1P EL TOT 35 ANYS 1723.indd   2 11/5/16   18:23



L'acte d'Al Ouahda

Una de les terrasses de Mataró subjecta a la nova normativa

 MG 

Arxiu 

Evitar les molèsties 
Obrir abans al matí era una re-
clamació del Gremi d’Hostaleria 
i Turisme de Mataró i el Maresme, 
mentre que la retallada horària 

a la nit vol ade-
quar-se millor 
als horaris de des-
cans dels veïns, ja 
que la major part 
de les denúncies 
per molèsties de 
les terrasses que 
atén la Policia 
Local es produ-
eixen en l’horari 

comprès entre les 23 h i les 2 h. 
En el futur, el Govern municipal 
té previst aprofundir en la regu-
lació de les terrasses impulsant 
una ordenança pròpia.

Amb l'aprovació s’ha ampliat 
l’àmbit d’aplicació de l’ordenan-
ça, de manera que ara no regu-
la només l’aspecte ambiental de 
les llicències sinó tota la resta de 
normatives sectorials aplicables a 
totes les activitats regulades.| Red

 Canvis en l'ordenança que regu-
la les instal·lacions, establiments 
i activitats al terme municipal de 
Mataró. El Ple Municipal va apro-
var una modifi cació que té com 
a efecte més pa-
tent la modifi ca-
ció dels horaris 
de les terrasses de 
bars i restaurants. 
Respecte del marc 
normatiu prece-
dent, les terrasses 
es podran parar 
una hora abans al 
matí però hauran 
de plegar veles una hora abans a 
la nit, per conciliació amb el des-
cans veïnal. 

Entre els canvis de contingut més 
signifi catius, es modifi quen els ho-
raris de les terrasses de bars i restau-
rants: podran començar a funcionar 
una hora abans al matí (a les 8 h), 
però hauran de tancar una hora 
abans a la nit (a les 23 h de diumen-
ge a dijous i a les 0 h els divendres, 
dissabtes i vigílies de festius). 

El tancament serà a les 23 h entre setmana i a les 0 h els 
divendres i dissabtes, una hora menys que fins ara

Les terrasses obriran i tancaran 
abans a partir d'ara  

 Tret de sortida als actes del Maig 
Intercultural amb una taula rodo-
na organitzada per l'Associació Al 
Ouahda i una sala d'actes de la 
Biblioteca Antoni Comas plena. 
L'antropòleg i professor de la URV, 
Jordi Moreras, i la periodista de 
TV3, Anna Teixidor, van conduir 
tota la taula rodona. Entre els dos 
van apuntar a què a Catalunya po-
dria haver-hi un corrent intern de 
persones que es traslladen a Síria 
per combatre amb Estat Islàmic. 
Aquest corrent repunta la radica-
lització i el fet de malpensar que 
totes les persones islàmiques for-
min part d'aquest moviment. Fet 
que també es va voler desmentir. 

La regidora de Benestar Social i 
Convivència, Isabel Martínez, as-
segurava que "Mataró és diversa 
i multicultural" i que "calen més 
taules de refl exió com aquestes". 
En la mateixa línia es posiciona-
va Abdessamad El Bakali, presi-
dent de l'Associació Al Ouahda 
que creu que "sovint cal aclarir 
els conceptes i valors de l'islam a 
les persones" i que "necessitem 
explicar en què consisteix la radi-
calització i les infl uències d'Estat 
Islàmic". | M.Gómez

Comencen els actes del 
Maig Intercultural 

Sobre la taula els 
valors de l'islam i la 
radicalització

1

L'ampliació d'una hora 
de les terrasses al matí 
era una reivindicació 
del Gremi d'Hostaleria i 
Turisme

CiutatCiutat núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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Gastronomia

Els cacauets

Família dels llegums, el cacauet 
és un aliment nutritiu, molt ric 
en proteïnes, àcid fòlic i vitami-
na B3. Però també és un aliment 
molt calòric. Es calcula que per 
una ració de 60 grams, l’aportació 
en calories és de 342.

Pel que fa a les proteïnes, per 
ració de cacauets, l’aportació és de 
8 grams. Cal tenir en compte que 
les necessitats diàries de proteïnes 
en els adults se situa entre els 40 i 
els 60 grams.

Es calcula que 60 grams de ca-
cauets aporten el 26% de les ne-
cessitats diàries de vitamina E, el 
25% de les de vitamina B3, el 25% 

de vitamina B1 i el 15% de les ne-
cessitats de magnesi.

La vitamina E és un poderós 
antioxidant que neutralitza els 
radicals lliures, responsables de 
l’envelliment cel·lular.

En relació amb els minerals, 
magnesi i petites quantitats de 
sofre. El sofre és un mineral que 
resulta beneficiós per a la salut, 
en ser un desinfectant de les vies 
respiratòries.

El creixement dels cacauets és 
curiós, ja que creix sent una flor 
que, pel pes, cau a terra i queda 
enterrada. És en aquest moment 
quan es comença a formar el ca-
cauet pròpiament dit. El resultat 
és un aliment de closca marronosa 

clara, que inclou entre dues i tres 
llavors. Els cacauets es poden men-
jar crus o bé torrats.

Elaborats, poden donar com a 
resultat oli, farina o mantega de 
cacauet, entre altres, a la vegada 
que són utilitzats en l’elaboració 
de pastissos i de galetes.

TOT GRANOLLERS - AMIC
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Firocasió Primavera 2016, la Rambla es va omplir 
d'estands comercials de la Unió de Botiguers. Va te-
nir molt bona acollida i la gent va aprofi tar aquesta 
ocasió per trobar productes a preu de ganga.

Fira Emprèn, primera edició d'aquesta fi ra a la 
plaça de Can Xammar amb més de 15 propostes 
d'àmbits molt diferents, com l'esport, el comerç i 
les noves tecnologies. 

36a Fira de Sant Ponç, un any més la millor arte-
sania alimentària del país, amb una variada oferta de 
confi tures, mel, neules, herbes medicinals, caramels, 
coques, formatges, olis, embotits, etc.

Concert,  de Mireia Vives i Borja Penalba, van om-
plir de gom a gom el Públic. El duet de veu i guitarra 
va presentar el disc 'L'amor fora de mapa', cançó 
d'autor  valenciana amb apunts de poesia, pop i folk.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

Tot imatges 1723.indd   1 10/5/16   16:54





Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Torna el clàssic infantil per excel·lència
La Sala Cabanyes apuja el teló de la Blancaneus i els Set nanets per setena vegada en 
la seva història i la proposa d'espectacle de Fires pel Centenari

Teatre Redacció

  La màgia de “Blancaneus i els set nanets”, un 
dels contes infantils més coneguts, torna a la Sala 
Cabanyes per aquestes Fires. El dissabte 14 de maig 
aixecarà el teló un dels espectacles més emble-
màtics dels que s’han representat mai a l’escenari 
mataroní, dur a terme per un equip d’un centenar 
de persones. Josep Maria de Ramon dirigeix per 
quarta vegada aquest espectacle per a tota la fa-
mília, en què els nens s’ho passaran molt bé i els 
pares es tornaran a sentir nens.

La història de “Blancaneus i els set nanets”, un 
conte popular recollit pels germans Grimm a princi-
pis del segle XIX, és ben coneguda per tothom. Una 
princesa (Anna Piqué) orfe de mare s’ha d’amagar 
al bosc fugint de la seva madrastra (Imma Llorens), 
obsessionada per ser la dona més bonica del regne. 
Al bosc, un grup de nanets l’acullen a casa seva, 
però no poden evitar que la reina transformada en 
bruixa (Pol Martínez) l’emmetzini amb una poma. 
Al fi nal –en una història tan coneguda, no passa res 
si s’explica-, un petó del príncep (Martí Cano) acon-
seguirà desfer l’encanteri.

De la “Blancaneus i els set nanets”, que a la Sala 
es representa en una versió escrita per Josep Maria 
Clariana, se’n podran veure nou representacions fi ns 
que abaixi el teló el diumenge 5 de juny. En l’any del 
Centenari ha renovat la imatge gràfi ca, el vestuari 
i l’escenografi a i compta amb una nova orquestra-
ció, amb música en viu com a segell de la casa. En 
l’edició d’aquest any, s’hi incorporen dues escenes 
noves i també se sumen personatges respecte a an-
teriors representacions. En l’apartat musical, Anna 
Capdaigua dirigeix el cor i l’orquestra que acompa-
nyen les representacions.

De Ramon, que dirigeix “Blancaneus i els set na-
nets” per quarta vegada, destaca la importància 
del muntatge en l’imaginari col·lectiu de l’entitat. 
“Cada vegada que s’ha aixecat el teló ha estat un 
èxit que ha satisfet tant al públic del moment com 
als mateixos intèrprets, començant pels nanets”, 
assenyala el director, que creu que aquest èxit “fa 
que es converteixi en mite i que per tant, tornar a 
programar l’espectacle suposi un repte, perquè no 
s’ha de lluitar per superar una realitat si no per su-
perar el bon record que en queda”. 

Josep Maria De 
Ramon assumeix la 
direcció de l'obra 
per quart cop
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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!



Una de les fotos

Ferran Palau és el protagonista del nou Vermut Sonat

Cedida 

Ceduda 

El primer concert de l’edició de maig del Vermut Sonat, amb Pere 
Jou de Quart Primera, va ser tot un èxit de convocatòria. Malgrat 
la pluja, més d’una vuitantena de persones es van aplegar en un 
garatge particular (ubicació alternativa en cas de mal temps) de 
Mataró per tal de gaudir de la música en directe. Amb aquesta 
segona edició es consolida una nova proposta musical i cultural 
a la capital maresmenca, que ha tingut molt bona acollida i creix 
en seguidors a cada concert.

Èxit a cobert

atret com ara la mort, la religió i 
la culpa, però transmet una at-
mosfera estiuenca de cançons per 
escoltar amb la calidesa del sol i 
la brisa marina, ideals per fer cri-
dar el bon temps que tant s’està 
resistint aquesta primavera. El 14 
de maig el públic assistent podrà 
gaudir de totes aquestes cançons 
en el seu format més íntim.

Com sempre, l’entrada als con-
certs és gratuïta amb taquilla in-
versa per tal que tothom hi pugui 
assistir. L’únic requisit és haver 
demanat invitació d’un formulari 
online La programació musical es 
complementa amb servei de barra 
per a fer un bon aperitiu.|  Redacció

 El festival Vermut Sonat, que 
combina música en directe, gas-
tronomia i cultura local en espais 
particulars de la ciutat de Mataró, 
celebra aquest dissabte 14 de maig 
el seu segon concert. Serà, com 
sempre, a les 12 del migdia apro-
fi tant l’hora del vermut per gaudir 
de la música de Ferran Palau, un 
dels líders del grup Anímic.

Ferran Palau va debutar en so-
litari el 2012 amb el disc “L’aigua 
del rierol” i l’any passat va gua-
nyar el premi Enderrock a millor 
disc de cançó gràcies al seu se-
gon disc, “Santa Ferida”. Aquest 
segon treball no deixa de banda 
les temàtiques que sempre l’han 

És un dels líders del grup Anímic i tocarà en un terrat 
que es desvelarà 24 hores abans per als inscrits

Ferran Palau, cançó folk pel 
segon Vermut Sonat

 Amb el lema de “Jo sóc com tu”, 
la Fundació El Maresme programa 
una exposició de fotografi a on deu  
fotògrafs de la ciutat  exposen obra 
representant aquest concepte, l'es-
lògan que encapçala el Projecte 
Santi que visualitza la feina de 
l'entitat social. L'exposició, que 
s'havia d'inaugurar ahir dijous 
a l'Ateneu de la Fundació Iluro 
és un passeig per diferents esce-
nes on la discapacitat no és el tret 
diferencial.

10 fotògrafs de renom
La relació de fotògrafs que par-
ticipen en l'exposició és de molt 
renom. Hi ha obra de Víctor Arin, 
Olga Boix, Marga Cruz, Dani 
Domínguez, Romuald Gallofré, 
Ramon Manent, Quim Puig, 
Raquel Romero, Sergio Ruiz i Anna 
Aluart. L'exposició s'emmarca dins 
de les activitats de celebració del 
50è aniversari de la fundació, on 
l’entitat planteja un any d’activi-
tats des de les Dissantes a l’inici 
de la construcció d’una nova llar-
residència.|  Redacció

Deu fotògrafs de la ciutat 
hi exposen les seves obres

Exposició fotogràfica 
a l'Ateneu sobre 
'Jo sóc com tu'
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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)

Estàs pensant a canviar hàbits. 

Darrerament pots haver posat pes 

o experimentat algunes molèsties. 

Sempre és bon moment per menjar 

millor i fer més exercici. Endavant!

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si estàs amb una parella amb fills, 

d'una anterior relació, podries perdre 

la paciència. Mira de ser dialogant i 

respirar a fons abans de parlar, des-

prés te'n penediries.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Assumptes burocràtics que et fan 

anar de bòlit. Quan comencen a mou-

re's, es paren. Possibles tensions amb 

veïns o germans. T'anirà bé practicar 

la contenció verbal.

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

T'estàs enamorant i et preocupa 

doncs tens por de tornar a patir. 

Deixa que les coses flueixin, l'ansi-

etat seria el teu enemic. Si tot es 

dóna amb naturalitat, és bon senyal.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

T'has de decidir i moure fitxa però 

això no t'agrada massa. Tens el teu 

propi ritme per fer les coses i evites 

prendre decisions de manera poc 

reflexiva. Entre poc i massa.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

En el sector laboral sembla que les 

coses segueixen bé. A on potser has 

de posar més energia i ganes serà 

amb els fills, els amors i els talents. 

Oportunitats de maduració.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pot ser que per experiències dels 

darrers temps hagis decidit mirar 

enrere i aprofundir en el teu passat. 

Si et serveix per comprendre el teu 

present, haurà estat bé.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Canviar la motxilla que portem del 

nostre passat no és fàcil. Estàs en 

la tasca de deixar enrere algunes 

pautes familiars i està bé però mira 

de no ser brusc amb l'entorn.

Bessons (21/5 al 21/6)

Necessites expressar qüestions que 

fa temps t'amoïnen, procura fer-ho 

de manera adequada i amb una per-

sona de confiança. T'anirà bé parlar 

amb persones de més edat que tu.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Estàs força sensible però és quelcom 

puntual. Haurà servit per empatitzar 

amb persones que no viuen un bon 

moment i per connectar amb la teva 

part més voluble.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tot i que estàs gestionant prou bé 

l'estrès necessites una vàlvula d'esca-

pament. Podria anar-te bé l'esport, la 

meditació, el ioga o fer una escapada 

de cap de setmana.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Et pots sentir més enfeinat del que 

t'agradaria i això et provocaria estrès. 

No abusis de la teva resistència físi-

ca, ja que la teva sensibilitat es pot 

veure afectada.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Una sessió de l'AFIMAT

Detall del 4 de 8 dels Capgrossos a Figueres

Arxiu 

Capgrossos 

Els Capgrossos afronten diumenge 15 la primera diada de com-
promís del calendari, a Gràcia, al costat de tres colles de nou com 
són la Jove de Tarragona, els Castellers de Gràcia i els Nens del 
Vendrell. Els Capgrossos volen perforar-hi el sostre de vidre que, 
de moment, tenen ubicat als pisos de vuit bàsics.

Diumenge a Gràcia

el 4 de 8 que va tornar a ensenyar 
una cara ambivalent. El carro gros 
està agafant més bona forma però 
se'l venç amb –encara– una ca-
rència de convenciment. La baixa 
del terç de la torre va fer decidir 
els Capgrossos a escollir el 9 de 7 
com a carta de comiat. Un 9 prou 
seriós que com sempre passa amb 
aquesta estructura permet desple-
gar catàleg, propiciar minuts de 
castells als menys habituals i fer 
regles de tres conjugades en futur.

Sant Ponç, a Teià
Dissabte a la tarda, a Teià, els 
Capgrossos tornaven a posar quo-
ta castellera a la freqüentada Fira 
de Sant Ponç. Amb bon ritme, els 
maresmencs van buscar un altre 4 
de 8 i dos castells de set i mig amb 
lectura a curt termini.|  Cugat C.

  Tres bàsics de 8 en menys de 
24 hores. Aquesta és la collita del 
cap de setmana de castells dels 
Capgrossos, que ja pensen en la 
diada d’aquest diumenge a Gràcia 
on volen posar una marxa més. 

Tot i que havien especulat amb 
entrar una marxa més en forma de 
5 de 8, fi nalment els Capgrossos 
van optar per no cremar naus que 
no fessin falta a Figueres, on la 
colla es va plantejar programa 
assequible per ser resolt amb 
tranquil·litat. Amb aquest punt 
funcionarial, els maresmencs van 
obrir amb el 3 de 8, tercer del curs 
i curiosament segon dels tres en 
format indoor. Una estructura fi -
able que destil·la automatismes 
interessants fi ns i tot quan a la 
descarregada el castell perd luci-
desa. De segona tongada va venir 

Fan doblet a Teià i Figueres, pensant en la diada de 
diumenge a Gràcia on volen aspirar a més

Els Capgrossos sumen tres 
bàsics de 8 més

  Dolors generalitzats en músculs, 
tendons i lligaments. En algunes 
ocasions fatiga crònica i també 
intolerància química. Aquests són 
alguns dels símptomes que pa-
teixen els malalts de fi bromiàl-
gia. Consideren que “no es coneix 
prou” la seva malaltia i que “cal 
més sensibilització”. Per aquest 
motiu, i aprofi tant la celebració 
del Dia Mundial de la Fibromiàlgia 
aquesta setmana, des de l’asso-
ciació  local AFIMAT s’ha decidit 
“difondre la malaltia” com a prin-
cipal objectiu. I és que asseguren 
que cal més sensibilització i “se-
guir insistint per avançar en la 
investigació”. 

Una parada al Portal de 
Barcelona serà el punt de trobada 
d'aquest dissabte. De vuit del matí 
a vuit del vespre vendran plantes 
medicinals, aromàtiques i manua-
litats realitzades pels membres de 
l’associació. L'AFIMAT més enllà 
d’acollir a tots els malalts i afectats 
perquè facin el procés d’accepta-
ció cap a la malaltia i en puguin 
pal·liar els seus efectes, segueix 
explicant la malaltia. |  M. Gómez

Dissabte l'AFIMAT celebra 
el dia mundial de la malaltia

AFIMAT: “Volem 
difondre la malaltia 
de la fibromiàlgia”
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Daniel Ferrer

La Festa del Cel al punt de mira 

Opinió: Joan Salicrú

  Si fa deu dies, a Les Esmandies, 
era el marc mental de l’emergèn-
cia social el que va congregar les 
formacions de l’esquerra transfor-
madora de la ciutat en una mateixa 
taula per primera vegada en molt 
temps, aquest dilluns els grups que 
formarien part d’aquesta operació 
política, junt amb una trentena 
d’entitats, establiments i negocis 
de la ciutat, han presentat un ma-
nifest que porta per nom 'Festa al 
Cel? No, Gràcies' i que pretén ge-
nerar un estat d’opinió contrari a 
la celebració de la tercera edició 
de l’activitat -les manifestacions 
en contra d’aquests sectors, molt 
nucleats al voltant de la CUP, vé-
nen però des de la primera edició-.
En un acte celebrat a Can Margarit 
-el xiringuito històric més popular 
de la ciutat, que també s’ha afegit 
a la convocatòria, cosa que hauria 
de fer refl exionar el govern de la 
ciutat- una nodrida representació 
dels grups d’esquerres de la ciutat 
-en aquest cas Esquerra també hi 
ha estat convidada- han expressat 
la seva oposició a la Festa del Cel, 
la gran aposta de promoció de ciu-
tat del govern de Joan Mora que 

l’alcalde David Bote ha recollit 
a contracor i sense entusiasme.

La continuació de la cita, però, 
com se sap va ser una condició sine 
quan non dels convergents per 
donar-li els seus vots a la investi-
dura. Posteriorment, els dos socis 
del govern van arribar a un acord 
que els permetia a tots dos sortir 
moderament satisfets de l’envit: 
els socialistes deixarien de qües-
tionar la celebració de la Festa al 
Cel si els convergents aconseguien 
fi nançar-la majoritàriament amb 
diners privats, cosa que esperaven 
que no passaria (ara resulta que a 
quatre mesos de la celebració, el 
ritme de l’obtenció de patrocinis 
és més alt de l’esperat). 

Les raons
El manifest ataca amb raó l’ab-
sència de tradició en el món de 
l'aviació de la ciutat i per tant la 
desconnexió de la cita amb qual-
sevol relat de ciutat, però el govern 
-o més ben dit, aquells sectors 
del govern que en van impulsar 
la celebració, és a dir, CDC- no 
vol entrar en el cos a cos amb tot 
aquest grup d’entitats vincula-
des al Mataró Centre, conscient 
que el públic fi nal de l’esdeveni-
ment sí que valora la seva aposta. 
I conscient també que la batalla 
és difícil de guanyar respecte a 

aquests sectors, més si el principal 
suport ha de ser una secció local 
de Convergència que es troba sota 
mínims d’activitat, amb un grup 
municipal on s’han evidenciat ja 
divergències internes. 

Així les coses, els promotors de 
l’esdeveniment només tenen per 
objectiu guanyar el relat econòmic: 
assentar l’activitat sota la premissa 
que costi zero euros als contribu-
ents, i a això estan dedicant totes 
les seves energies, de manera que 
els seus socis socialistes es quedin 
sense arguments. Si no es gasten 
pràcticament recursos públics i 
el retorn econòmic per a la ciutat 
és clar, com podrà ser atacada la 
Festa al Cel?

Per la seva banda, els promo-
tors d’aquests grups contraris a 
l’esdeveniment justament juguen 
amb la incomoditat del sector so-
cialista del govern i a burxar en la 
contradicció interna d’aquest. Els 
socialistes són presoners de les 
paraules pronunciades durant la 
darrera campanya electoral, on 
van ser molt crítics amb l’activitat, 
i ara se’ls fa molt difícil escenifi car 
un canvi d’opinió. De fet, a l’alcal-
de Bote se’l pot criticar per moltes 
coses, però no per ser cínic, encara 
que políticament això no queda 
clar si en situacions com aquesta 
és més una difi cultat que un valor.

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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40è aniversari de la Romería Rociera de Mataró, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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buscar és divertit, trobar pot ser millor!

portalmataro, el cercador d’El Tot Mataróportalmataro, el cercador d’El Tot Mataróportalmataro, el cercador d’El Tot Mataró

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 1MÓN.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PINTANT EL GRIS.  
Els darrers anys de franquisme 
a Comarques 1965-1975
22:30 HOQUEI LLIGA FEMENINA
 Medicare System Mataró 
 – Sfèric Terrassa
0:00 VIA EUROPA
1:00 LA SETMANA
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 PANTALLA OBERTA
8:00 LA FÀBRICA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:30 GAUDEIX LA FESTA
11:00 PRESENTACIÓ CARTELL 
 SANTES 2016
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 LA SETMANA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 GAUDEIX LA FESTA
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 CAMINANT x CATALUNYA
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 RESUM SETMANAL
21:00 LA SETMANA
21:30 PANTALLA OBERTA
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 RESUM SETMANAL

Dissabte
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 AVENTURA’T
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 LA FÀBRICA
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 HIPSTERLAND
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 PICALLETRES
18:30 WATERPOLO
 La Sirena Mataró – 
 CN Sant Andreu
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FESTIVAL TRAPEZI
23:30 PICALLETRES
0:00 RESUM SETMANAL
1:00 AVENTURA’T
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ENTREVISTA

12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 PINTANT EL GRIS
14:30 LA SETMANA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 PICALLETRES
18:00 WATERPOLO FEMENÍ
 Primer partit final lliga
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 PINTANT EL GRIS
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 de política municipal
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 PINTANT EL GRIS
2:00 INFORM. 24H. MARESME

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 DE TEE A GRENN
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 PICALLETRES
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME

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 CAMINANT x CATALUNYA
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 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 FAMÍLIES I ESCOLA
21:30 PICALLETRES
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DE TEE A GRENN
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 CAMINANT x CATALUNYA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA SETMANA

1:00 AVENTURA’T
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 PANTALLA OBERTA
3:00 GAUDEIX LA FESTA

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

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
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Una imatge d'arxiu de la l'Argillà-Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa. 

Anna Aluart 

L'organització treballa per millorar el recorregut de la mostra, implicar agents 
econòmics locals i garantir la difusió en mitjans d'abast nacional

Argillà Argentona busca consolidar el nou 
format i les noves dates

 El Museu del Càntir ja té em-
bastada la segona edició d'Argillà-
Fira Internacional de Ceràmica i 
Terrissa. Després que l'any passat 
es produís el canvi de nom i de 
dates, passant de coincidir amb 
la Festa Major a celebrar-se el pri-
mer cap de setmana de juliol, els 
organitzadors treballen per resol-
dre aquelles qüestions que no van 

acabar de funcionar l'any passat.

Redissenyar la fira 
En declaracions a Ràdio Argentona, 
Oriol Calvo, director del Museu del 
Càntir, ha explicat que una de les 
principals modifi cacions impli-
ca dissenyar un recorregut de la 
mostra lineal i, per tant, evitar la 
Plaça Nova. 

Per altra banda, també s'ha 
apostat per reduir el nombre de 
participants de 80 a 65. Tot i així, 
s'ha garantit la procedència inter-
nacional dels expositors.

Un altre dels cavalls de bata-
lla del Museu del Càntir serà la 
d'aconseguir captar l'atenció dels 
mitjans de comunicació d'abast 
nacional. | Red-A.C.

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.jaimessalon.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

SESSIONS

• 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:
MERCE CODOSAL GONZÁLEZ

concursos

Argentona

Tot Argentona 1723.indd   2 11/5/16   12:15



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

199.000€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€

¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!
Ref. 12478 PARC CENTRAL: La mejor ocasión del momento. 
8ª piso orientado frente Parc Central. Vistas únicas. Exterior 
100% Bien orientado y distribuido. 4 dorm. Amplio sala. Bal-
cón/terraza. Cocina nueva. Suelos Parquet. Parking incluido.

T

77.500€

INVERSIÓN
Ref. 12454 ARGENTONA (EL CROSS): 2º piso asequible y 
reformado . Sea propietario y pague menos que un alquiler.  
70m2. 3 dorm.( act 2).Salón comedor ampliado. Cocina total-
mente actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

T

Ref. 12483 LLANTIA/JTO. VIA EUROPA:  En pe-
queña edifi cación 3 vecinos. Estupendo ático con terraza 
90 m2 parte superior y de acceso directo. La vivienda 
ocupa una superfi cie de 100m2, exterior al 100 x100. 4 
hab. Gran salón. Cocina impecable.2 baños. ATENCIÓN 
AL PRECIO!!

ÁTICO CON TERRAZA

núm. 1723 del 13 al 19 de maig de 2016
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El càntir d'aquest any, en detall Activitats al carrer Cedida 

 La venda del Càntir de l'any 
presenta novetats importants, 
tant pel preu com per la fórmula 
d'aconseguir-lo. 

Per una banda el preu s'incre-
menta dos euros per assumir el 
cost del motlle i, per tant, es ven-
drà a 17 euros la peça. L'altra no-
vetat és que, per tal d'evitar la cai-
guda de vendes de l'any passat, el 
Patronat ha acordat que es pugui 
vendre el Càntir de l'Any també 
durant la Fira (1, 2 i 3 de juliol), 
encara que no estigui beneït. El 

 La jornada comptarà amb la par-
ticipació de més d'una trentena 
d'associacions i entitats de diver-
sos àmbits que instal·laran al llarg 
del carrer Gran, plaça de Vendre 
i carrer Torras i Bages, un estand 
per promocionar i fer difusió de la 
seva organització i les activitats que 
duen a terme. A més a més, s'han 
programat exhibicions i actuacions 
culturals i musicals a diversos espais.  
L'horari de la Mostra d'Entitats serà 
d'11 del matí i a 2 del migdia i de 5 
a 8 de la tarda.| A.C

El Patronat ho ha decidit per evitar el descens de 
vendes que va experimentar l'any passat

30 associacions treuen la 
seva activitat al carrer

Museu del Càntir ja ha presentat, 
públicament, el Càntir de l'any. Es 
tracta d'un exemplar elaborat amb 
la tècnica del torn que el President 
de l'Associació de Ceramistes de 
Catalunya, Claudi de José,  va crear 
expressament per al museu durant 
la darrera edició d'Argillà.

La peça, obra de Claudi de José, 
és de color bordeus, té una forma 
molt arrodonida, amb repeu, un 
broc i una nansa, que no sobre-
surten gaire, i està elaborat amb 
la tècnica del torn. | A.C

El càntir de l'any es podrà 
comprar a la fira Argillà

Aquest dissate, 
primera Mostra 
d'entitats

núm. 1.723 del 13 al 19 de maig de 2016

Cedida 

Argentona

Tot Argentona 1723.indd   4 11/5/16   19:03



FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2314: CTRA. MATA: EXCELENTE OPOR-
TUNIDAD, pl. baja para actualizar , 2 hab, 
salón comedor amplio, cocina offi ce in-
dep., galería, ideal 1a vivienda. 56.000€

Ref. 2331: CTRA. MATA: GRAN OCASIÓN, 
2º piso 3 hab (2dob),cocina indep., con 
galería anexa, salón comedor con vistas 
despejadas, orientación mar. 60.000€

Ref. 2328: ROCAFONDA: ATENCION A 
ESTE INMUEBLE. 1er piso refor. al detalle, 
cocina offi ce independ., balcón, 2hab, 
exterior comunidad reducida. 70.000€

Ref. 2323: NO LO DEJES ESCAPAR: Pi-
so con ascensor, reformado, 3 hab, 
cocina indep., salón com., balcón 
tipo terraza. Vistas a zona ajardina-
da. Muy soleado. 106.000€

Ref. 2315: RDA. CERVANTES: 4º PISO CON 
ASCENSOR, de origen, hab (2 dobles)
salón comedor con salida a balcón, 
cocina con galería anexa, muy solea-
do, orientación mar. 95.000€

Ref. 2308: MOLINOS: PRIMERA VIVIEDA, 
ultimo piso conservado, amplio salón co-
medor, balcón, 3hab (2dobles), cocina 
con galería anexa, totalmente exterior, 
ideal parejas.  75.000€

Ref. 2333: CENTRO: AL LADO PZA CUBA: 
Planta baja a pie de calle para actuali-
zar, 90m2 con patio a nivel de 40m2, tan 
solo un vecino. Sin gastos de comunidad 
y en el centro. 146.000€

Ref. 2266 PRES. TARRADELLAS: ATENCION 
CON TERRAZA, 2º piso mejor que nue-
vo, 4 hab, amplio salón comedor con 
salida a balcón,cocina independiente. 
No dudes en visitarlo. 115.000€

Ref. 2316: RDA ROCABLANCA: Cerca  de  
Via Europa espectacular dúplex com-
pletamente reformado,de 165m2, 4 hab, 
cocina con patio a nive l, terraza superior 
de 35m2, parking opcional. 205.000€

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es

1P IMMO NOVA.indd   1 10/5/16   18:24



La pancarta que els pescadors van penjar Establiments de la comarca Cedida  Cedida 

 La polèmica instal·lació d'una 
planta de frigorífi cs al Port 
d'Arenys quedarà en no-res. 
L'empresa frigorífi cs Ros ha de-
cidit renunciar a la concessió de 
la llotja d'Arenys, com a conse-
qüència de la forta oposició que 
han fet els pescadors.

 Els pescadors no han vist amb 
bons ulls l'arribada d'aquesta 
planta des del primer moment 
i van presentar un recurs i una 
queixa al Síndic de Greuges. 

Tanmateix, la mateixa empresa 
ha decidit fi nalment no obrir una 
guerra amb els pescadors, a qui 
acusa, això sí, de "no haver entès" 
el projecte que tenien entre mans.

Els pescadors, "beneficiats"
Frigorífi cs Ros explica que volien 
fer una inversió a la llotja per oferir 
als compradors els articles com-
plementaris que no es pesquen al 

L'empresa renuncia a la concessió per "la mala 
interpretació del projecte" que n'han fet els pescadors 

Frigorífics Ros no s'instal·larà 
finalment a Arenys de Mar 

 Els turistes que visitin el 
Maresme aquest estiu tindran més 
facilitats per accedir a les ofertes 
culturals i de lleure del territori. 

Un total de 36 establiments del 
sector serveis de 14 poblacions del 
Maresme estan rebent formació 
per poder oferir als seus clients 
un servei complementari d’in-
formació i assessorament sobre 
el patrimoni, les activitats i els in-
drets més atractius de la comarca. 
Els establiments que completin 
la formació rebran un diploma 
i una placa identifi cadora com a 
Punt d’Informació Turística (PITs).

Aquesta formació, duta a terme 
pel Consorci de Turisme amb el 
suport de la Diputació, fi nalitzarà 
el mes de juny. L’objectiu és que 
els establiments que reben turis-
tes estiguin preparats per donar 
una atenció més completa als seus 
clients amb assessorament i infor-
mació sobre l’entorn.

Els 36 establiments pertanyen 
a 14 municipis: Calella, Arenys 
de Mar, Mataró, Pineda de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, 
Dosrius, Sant Vicenç de Montalt, 
Canet de Mar, Caldes d´Estrac, 
Santa Susanna, Vilassar de Dalt, 
Vilassar de Mar, Malgrat de Mar i 
el Masnou. | Redacció

Són negocis del sector 
serveis de 14 municipis 

36 establiments 
oferiran informació 
turística als clients

port. Segons diuen, “això portaria 
a què els preus del peix es veiessin 
incrementats amb el consegüent 
benefi ci pels pescadors”.

L’empresa remarca que “desco-
neix” els motius pels quals aquest 
projecte, que ja havia estat tramitat 
i acceptat per l’administració, “ha 
estat mal interpretat”. 

Això sumat al que han quali-
fi cat “d’oposició visceral” de la 
Confraria, així com a darrers pro-
blemes administratius, han fet que 
fi nalment hagin decidit renunciar 
a la inversió a l’antiga llotja.

Nou emplaçament?
Des de Frigorífi cs Ros van explicar 
a Ràdio Arenys que mantenen la 
possibilitat d’estudiar alguna de 
les ofertes que ha fet l’Ajuntament 
d’Arenys per instal·lar-se en algu-
na nau industrial de Valldegata, 
tot i que de moment no tenen res 

Els veïns de Cabrera tindran 

prioritat per aparcar a la platja
 Amb l’arribada de la nova tem-

porada de bany, l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar habilitarà més de 
400 places d’aparcament gratuïtes 
al Pla de l’Avellà per a residents 
d’aquest nucli urbà. La voluntat és 

facilitar l'aparcament als veïns. La 
mesura s'aplicarà els caps de set-
mana i festius durant els mesos de 
juny, juliol i agost. Els veïns només 
caldrà que identifi quin els seus 
vehicles amb un distintiu gratuït.  

MaresmeMaresme núm. 1.723 del 13 al 19 de maig de 2016
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GL11213 Z. ESCORXADOR: Piso 
de media altura listo para entrar a 
vivir. Salón luminoso, 3 habitacio-
nes (2 dobles), cocina de fórmica 
y baño completo. Ventanas de 
aluminio y suelos de parket. 
(C.E. =T) PRECIO: 55.000€

GL5839 CERDANYOLA NORTE: 
2º piso de altura muy exterior 
para entrar a vivir. 3 habitaciones 
(2 dobles), salón amplio y contra-
comedor, cocina y baño comple-
to. Atención a su precio.  (C.E. = E)  
PRECIO: 61.300€

GL14198 ZONA CTRA. MATA: 2ª 
Piso de altura para entrar a vivir. 3 
habit (2 dobles), salón comedor, 
cocina muy bien conservada y 
baño completo. Puertas de Roble y 
ventanas aluminio. Finca de sólo 4 
vecinos. ATENCIÓN INVERSORES!!!! 
(C.E. =T) PRECIO: 45.000€

GL14420 MOLINOS: Piso ideal 
1ª vivienda o inversores, 2ª altura 
70 m² total. reformado, 3 habit 
(actualmente 2), salón comedor, 
cocina offi ce, 2 baños completos 
como nuevos y balcón con vistas 
al mar. Aire acond. Muy bonito!!! 
(C.E. =T)   PRECIO: 82.000€

GL13188 AVDA. PERÚ:  Piso alto 
con ascensor, totalmente refor-
mado. 3 habitaciones, salón con 
salida a balcón exterior, cocina y 
baño completo. Pocos vecinos. 
Procedente de entidad bancaria. 
Posibilidad de fi nanciación 100 %! 
(C.E. =T)  PRECIO: 74.700€

GL14106 Z. MOLINOS: Epectacu-
lar piso totalmente reformado. Sa-
lón amplio, cocina equip, galería, 
balcón la calle, baño con ducha 
y 3 habitaciones (2 dobles). 
Acabados de calidad. (C.E. =T)  
PRECIO: 89.000€

GL14145 Z. CERDANYOLA: 
Planta baja con pocos vecinos. 
Superfi cie de 80 m² distribuidos 
en 3 habitaciones dobles, salón 
comedor, cocina refor., baño 
completo como nuevo y patio 
de 12 m². No dude en verlo. 
(C.E. =T) PRECIO: 96.000€

GL11876 ZONA PLA D’EN 
BOET: Piso amplio de 4 hab (2 
dobles), amplio salón comedor 
con balcón, cocina independ. 
con galería y 2 baños. Ventanas 
de aluminio y suelos de terrazo 
VENGA A VERLO!!! (C.E. =T)
PRECIO: 115.000€

GL14124 Z. PLAZA CATALUNYA: 
Planta baja bien conservada. 75 m² 
con 3 habit. (2 dobles), cocina con 
galería y baño completo. Inme-
jorable precio por características 
y zona. Muy exterior. No dude en 
verlo. (C.E. =T) PRECIO: 79.900€

2P GRUP LAUDEM.indd   2 11/5/16   11:57



UN CONCEPTO DIFERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA

LA INMOBILIARIA DE MATARÓ ESPECIALIZADA EN PISOS DE ENTI-
DAD BANCARIA. POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN 100%. MÁS DE 150 

INMUEBLES A SU DISPOSICIÓN. ¡LLÁMENOS!  T. 93 193 45 35

GL14313 ZONA CABANELLAS: 
Piso alto con ascensor y vistas al mar, 100 
m², 4 habit. (3 dobles). Salón comedor de 
24 m² con balcón, cocina offi ce y baño 
completo. Suelos parquet, calefacción 
y aire acondicionado. Oportunidad de 
mercado. NO DUDE EN VERLO!!  (C.E. =T)  
PRECIO: 128.000€

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

GL14378 VIA EUROPA: Piso de 85 m² distri-
buidos en 3 hab. (2 dobles), salón comedor de 
25 m² con salida a amplio balcón con vistas al 
mar, cocina offi ce de 10 m² y 2 baños completos, 
totalmente reformado hace 2 años. NO DUDE 
EN VERLO!!!  (C.E. =T)  PRECIO: 220.000€

GL14496 Z. ESCORXADOR: Gran 
piso de 110 m², 4 habitaciones, cocina 
tipo offi ce con salida a terraza de 20 m², 
salón comedor con salida a balcón y 2 
baños completos. Totalmente exterior, 
aire acondicionado y calefacción. Venga 
a verlo!! (C.E. =T)  PRECIO: 135.000€

EXCLUSIVA

GL14377 ZONA ISERN: Piso de 83 
m² en fi nca seminueva, excelente ubica-
ción a un paso del centro, muy luminosa 
y soleada por su exterioridad, 3 habit. (2 
dobles), salón junto a cocina postformato-
haya y 2 baños. Acabados actuales. 
(C.E. =T)  PRECIO: 175.000€

GL6865 VIA EUROPA: Piso alto con 
vistas espectaculares al mar, salón amplio 
en dos ambientes, tiene 3 habitaciones 
(2 dobles) cocina offi ce con galería y 2 
baños. Parking y trastero incluidos. 
(C.E. =T)  PRECIO: 196.000€

GL14379 CAMÍ SERRA:  Gran piso 
de 95 m² en zona inmejorable. 4 hab., 1 
suitte) y 2 dobles, gran salón comedor 
con salida a balcón, cocina offi ce con sali-
da a galería y baño completo. Totalmente 
exterior y plaza de parking en el mismo 
edifi cio. NO DUDE EN VERLO!! (C.E. =T)  
PRECIO: 197.000€

GL6254 CAMÍ DE LA SERRA: Piso 
de 94 m², gran salón comedor, cocina 
nueva, 3 habitaciones y 2 baños comple-
tos. Piso totalmente reformado, suelos 
parket, exterior y rodeado de vegetación. 
C.E. =E)  PRECIO: 137.000€

GL14342 Z. LA CORNISA:  Torre en 
la parte alta de Mataró, vistas espectacu-
lares, parcela de 800 m² y edifi cación de 
300 m², zona de jardín, posibilidad para 
piscina, zona de barbacoa, actualmente 5 
habit., 2 baños, 1 aseo, cocina, salón muy 
amplio, galería de servicio y  buhardilla 
de 45 m². PIDA INFORMACIÓN. (C.E. =T)  
PRECIO: 275.000€

GL14324 ZONACERDANYOLA:  Piso 
con ascensor y orientado al sol, con 
vistas espectaculares a zona verde. Sa-
lón con balcón a la calle, cocina actual, 
3 hab., baño perfecto estado. Imagen 
moderna y juvenil. Parking incluido. 
(C.E. =T)  PRECIO: 127.000€

EXCLUSIVA

SI NECESITA 
COMPRAR, 
VENDER,  

ALQUILAR...
¡LLÁMENOS!

NO SE 
ARREPENTIRÁ
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Presidenta de La Sala Cabanyes en l’any del seu centenari  Daniel Ferrer 

Anna Gené,
que no baixi el teló!

 Mireia Biel

 Tothom coneix Sala Cabanyes i, qui més qui menys, 
se sent partícip dels cent anys que enguany celebren. 
Des del pati de butaques o des de davant i darrere de 
l'escenari, la ciutat viu aquest centenari i se'l fa seu. 

Anna Gené és la presidenta d'aquest centenari i 
ho està vivint com un moment especial. "Vaig co-
mençar de molt jove perquè tenia ganes de fer teatre 
i de tant demanar-ho, la mare m'hi va acabar por-
tant", recorda Gené, que d'aleshores ençà ha estat 
vinculada a òrgans com la produccio dels Pastorets 
o la presidència, en aquests moments. 

"La Sala Cabanyes és una gran família que comença 
la seva vida cada dia a partir de les vuit del vespre, 
quan tothom acaba les seves obligacions", explica 
Gené. És aquest factor amateur el que la converteix en 
un tresor, com demostra la recent Creu de Sant Jordi 
rebuda per l'entitat. "El centenari i la Creu de Sant 
Jordi són un reconeixement a la feina feta aquests 
cent anys, a tota la gent que ho ha fet possible i que 
fi ns i tot en temps difícils no ha tirat la tovallola".

A més a més, en aquest any del centenari, tothom 
s'ha bolcat en organitzar els actes programats. "La 
voluntat és que la gent de la ciutat i tots aquells im-
plicats amb Sala Cabanyes visquin l'any amb alegria 
i sobretot, amb molta il·lusió". Un munt d'actes que 
farceixen el calendari de febrer a febrer, però "tots ells 
vinculats amb el món del teatre" perquè la celebració 
no deixa de ser una gran festa al voltant del teatre. 

Són cent anys i un munt de representacions da-
munt l'escenari d'aquest emblemàtic edifi ci de la 
Riera que han convertit la Sala Cabanyes en un refe-
rent del teatre amateur: "La gent ens valora la feina 
que fem, però el més important és que ho seguim 
fent perquè estimem el teatre". 

La música dels Pastorets

“Hem iniciat un Verkami perquè la gent ens aju-
di a enregistrar, per primer cop, la música dels 
Pastorets", explica Gené

La programació de Sala Cabanyes per aquest 2016 
està marcada per la popular Blancaneus i els set 
nanets, que es representarà per setena vegada a 
La Sala o pels tradicionals Pastorets. Uns Pastorets 
que busquen finançament a través de Verkami 
per enregistrar una música "històrica i única que 
sentim de tots els mataronins".

APUNTS

Defineix-te: Sensible, constant i exigent amb mi mateixa

Un llibre: 'Mil sols esplèndids' de Khaled Hosseini.

Una pel·lícula: No sóc cinèfila. Prefereixo el teatre. 

Un viatge: L'Índia

Un referent: Qualsevol persona que lluita pels seus 

objectius. 

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. 5052 CIRERA. 
OCASIÓN. Primer piso 
de 3 hab., baño refor-
mado con ducha, cocina 
fórmica, balcón exterior. 
Comunidad reducida.

C.E. en trámite 86.900€

80.000�

REF. 4358 CERDANYO-
LA. OPORTUNIDAD. Pi- 
so reformado exterior y 
muy luminoso,  3 hab. , 
baño completo con du-
cha,  cocina formica con 
galería. Pocos vecinos.

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. 5115 Z. CIRERA. 
EXCELENTE OPORTU-
NIDAD. Piso totalmente 
reformado, 3 hab. baño 
amplio con bañera,  co-
cina lacada blanca y 
galería  anexa, calefac-
ción, balcón exterior. No 
dude en verlo.

REF. 7013 LA LLANTIA. 
Piso reformado actual y 
juvenil, 3 hab. 2 dobles, 
baño completo y aseo, 
cocina offi ce y galería, 
salón comedor con bal-
cón exterior, para entrar 
y vivir.

REF. 2389 Z. JUZGA-
DOS. Gran oportunidad 
piso totalmente reforma-
do y exterior, pk incluido, 
muy bien distribuido, 3 
hab., 2 baños 1 en suite, 
cocina de diseño moder-
no. Muy cerca del centro 
y de la playa.

REF. 5090 CIRERA. Piso 
con entrada indepen-
diente, 3 hab. mas estu-
dio con aseo en terraza, 
2 baños completos, co-
cina offi ce de roble con 
acceso a patio de 12m2, 
salón comedor de 28m2, 
tipo casita.

REF.6177 MOLINOS.
Excelente piso con pk y 
trastero incluido, terraza 
de 25m2 con barbacoa, 
4  hab. 2 dobles, 1 baño 
completo y aseo, salón 
de 30m2 con barbacoa, 
cocina offi ce de roble y 
galería, balcón exterior.

80.000�EXCLUSIVA- PISO CON PARKIN Y TRASTERO INCLUÍDO. Totalm. 
exterior, 2 balcones, 1 exterior tipo terraza, 3 hab. (2 dobl), cocina 
offi ce y galería, 2 baños compl., 1 suitte, calefac. y a.a., ascensor.

C.E. en trámite

T. 937 965 148

REF. 2433 - VIA EUROPA
REF. 6186 ZONA CAMÍ 
SERRA. Excelente casa 
230m2 , pk 3 coches, jar-
dín 30m2 y 2 tzas, 4 hab.3 
dobl, 2 baños, cocina offi -
ce, lava- dero, 
c a l e f . p e r -
s ianas eléc.
OPOR- T U -
NIDAD

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

90.000€

120.000€ 120.000€

128.000€ 155.000€

165.000€ 222.000€

PRECIO A CONSULTAR 280.000€

REF. 4388 Z. ROCA-
BLANCA. Piso reforma-
do alto con ascensor, 
3 hab. 2 dobles, cocina 
fórmica y galería,  bal-
cón exterior, baño de 
grandes dimensiones. 
OPORTUNIDAD POR 
ZONA Y PRECIO.
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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

T1.09829 - Mataró. El Rengle. Espectacular 
pis en exclusiva per els nostres clients 95m², 3 
habitacions, 2 banys complets, cuina indepen-
dent, saló menjador molt lluminós  2 balcons 
tipo terrassa, aa/cc, terres de parquet, tanca-
ments d’alumini, pàrquing i traster opcional, 
zona comunitària amb piscina. Magnífi ques 
vistes !!                                                  225.000€

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

Pis semi reformat de 70m², 2 habita-
cions dobles, 1 bany complet amb plat 
de dutxa, cuina offi ce, saló menjador 
amb sortida a balcó, terres de par-
quet, tancaments exteriors d’alumini, 
amb vistes a mar!!!!            127.300€

T1.50945 - MATARÓ.CENTRE

Excel.lent pis de 75m², 3 habitacions 
(1 suite), cuina offi ce amb taula per a 
4 i porta corredissa, saló menjador amb 
sortida a balcó, galeria, aa/cc, terres de 
marbre, fi nestres d’alumini, ascensor, 
pàrquing inclòs, tot exterior i molt llumi-
nós!!                                                  187.260€

T1.50830 - MATARÓ. HAVANA

Casa adossada tota exterior de 200 m ², 4 
hab. (2 Dobles), 2 banys complets, cuina 
totalment equipada i reformada, galeria, 
saló-menjador amb llar de foc, balcó, 
terrassa de 15 m, calefacció, soterrani 
de 50m, garatge i traster!! Oportunitat!!
                                                   285.000€

T2.50072 - MATARÓ. VISTA ALEGRE

Pis de 75 m², 2 hab., Bany complet, 
galeria, balco, calefaccio, terres parket, 
tancaments alumini, ascensor ¡¡total-
ment reformat!!!                           153.000€

T1.50355 - MATARÓ. CENTRE

Pis cantoner de 85m², 3 habitacions, 
1 bany complet + 1 de servei, cuina 
offi ce totalment equipada, saló men-
jador, galeria, calefacció, tancaments 
d’alumini, traster, terrat comunitari!!!
                                                 107.260€

T1.50889 - MATARÓ. CIRERA

Fantàstic dúplex de 100m², 3 ha-
bitacions + estudi, cuina offi ce to-
talment equipada, saló menjador 
ampli, 2 balcons, galeria, calefacció, 
possibilitat de pàrquing en lloguer, 
terrassa de 22 m² ¡¡Bones vistes!!
                                                202.300€

T1.02589 - MATARÓ. CENTRE
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

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

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

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

Piso alto de 70m², con 3 
habitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce, calefacción, salón con 
parket, cierres aluminio, te-
rrado comunitario y pequeño 
balcon vistas al mar!!!! Co-
munidad muy tranquila, po-
cos vecinos!!!     600€/Mes

T1.10339 - MATARÓ - HAVANA

Segundo piso sin ascensor 
de 60m², 2 habitaciones, 
1 baño completo, cocina, 
salón comedor con salida a 
balcón, aa / cc, carpintería 
de aluminio, fi nca de pocos 
vecinos!!!             575€/Mes

T1.08102 - MATARÓ - CENTRE

Magnifica nave de 1.250M². 
Inmejorable situación, conexión 
autopista Barcelona-Girona. 1a 
pl:. 750M² espacio con altillos, 
vestuarios. Entrada trailers. Alt. 
4,50, Anchura 3,60, renovación 
y salida humos. 2A pl: 500 m² 
para oficinas. Todos los servi-
cios!!                     5.000€/Mes

T7.01443 - MATARÓ - VALLVERIC

Cases i pisos de lloguer
T1.10345 Mataró. Centre. Piso de 60 m² con 2 habi-
taciones, 1 baño, cocina offi ce, galeria, puertas corre-
deras y ascensor. Piso totalmente reformado y recien 
pintado!!!                                                           470€/Mes

T1.07915 Mataró. Peramàs. Piso de 85 m² consta de 
3 habitaciones, 1 baño, calefacción y ascensor. Gas-
tos incluidos en el precio!! Muy buena situacion!!!
                                                                             475€/Mes

T1.01684 Mataró. Cerdanyola. Piso de 70m² de su-
perfi cie, que dispone de 3 habitaciones, baño, cocina 
offi ce, salón comedor y terraza de 40 m². Está muy bien 
situado!!!!                                                             490€/Mes

T1.10335 Sant Andreu de LLavaneres. Zona Esta-
ción. Apartamento semi amueblado de 40m² dispone 
de 1 habitación, 1 baño, cocina americana, calefac-
ción, cierres de aluminio y dos terrazas!! Parking y 
preciosa zona comunitaria con piscina!!!   490€/Mes

T1.01307 Mataró. Pl. Fivaller.  Disponible para el mes 
de junio, piso de 70m² consta de 2 habitaciones, cocina 
independiente, comedor, baño y ascensor. Piso amue-
blado y equipado. Tiene posibilidad de parking en el 
mismo edifi cio!!!                                                 500€/Mes

T1.10329 Argentona. Centre. En pleno centro piso de 3 
habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, calefacción, suelos 
parquet, cierres de aluminio, galeria y balcón. Piso muy 
luminoso!!                                                             550€/Mes

T1.06199 Dosrius. Piso obra semi nueva de 75 m² dis-
pone de 2 habitaciones, baño, ascensor , aire acondicio-
nado y 2 terrazas!!!! Parking y trastero incluidos en el 
precio!!!                                                              575€/Mes

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

T1.10300 Mataró. Centre. Piso alto con ascensor de 85 
m² dispone de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, ca-
lefacción y cierres de aluminio!! Totalmente renovado i 
cerca de la estación!                                           680€/Mes

T1.10264 Sant Vicenç de Montalt. Magnifi co piso de 
120 m² consta de 3 habitaciones, 2 lavabos completos, 
1 aseo, cocina offi ce equipada, calefacción, parquet y 2 
terrazas. Jardin, piscina y dos plazas de parking incluidas 
en el precio!! Piso semi reformado!!!                   900€/Mes

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

T1.10348 Mataró. Centro. Obra nueva - piso de 125 m² 
con 3 habs, 2 baño, cocina de diseño con horno, enci-
mera y campana marca teka, calefacción aa/cc, suelos 
porcelana, cierres de aluminio y ascensor con acceso di-
recto. Internet en todas las estancias. Dispone de terraza 
de 25 m² !!! Placas solares!!!                             950/Mes

T1.10316 Mataró. Centre. Magnifi co triplex de diseño 
con 120 m² . Acabadados de primera calidad! Comuni-
dad con solo dos vecinos!!!                       1.000€/Mes

T2.02752 Vilassar de Dalt. Casa adosada amueblada 
con 136m² de superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 2 
baños, 1 aseo, cocina offi ce, suelos parket, cierres ex-
teriores de aluminio!!!                                1.250€/Mes

T2.01640 Mataró. Can Massuet. Torre a 4 vientos de 
290 m² dispone de 4 habitaciones, 2 baños con hidro-
masaje, cocina offi ce, salón con chimenea, suelos de 
gres, armarios empotrados y dos garajes!! Piscina en 
parcela 1000 m². Atención!!!!!                        875€/Mes

c/ Pujol (cerca de la Riera)  En 
traspaso, restaurante en pleno 
funcionamiento. Está total-
mente equipado. Diseño muy 
actual!!!              1.500€/Mes

T3.02846 - MATARÓ-CENTRE

EXCLU
SIVA

Magnifica pl. baixa 120m², 4 
hab. 1 Bany comp. + 1 ser-
vei, cuina ofice, saló 30M² llar  
foc, galeria, calefac. parquet, 
finestres d’alumini, ascensor, 
pàrquig 2 cotxes, traster, zona 
com. jardi, zona esportiva i 
PISCINA!!             1.150€/Mes

T4.10008 - LLAVANERES

Casa adosada 200m² solar 
de 400m² con 4 habitaciones 
+ Estudio, 3 baños comple-
tos, cocina offi ce,calefacción, 
chimenea, un balcón, terraza, 
jardin y parking privado!!!! 
Preciosas vistas a la monta-
ña!!!                     1.255€/Mes

T2.02742 - ST. VICENÇ DE MONTALT
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Judicials

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 40883

Fantàstica vivenda tipus casa sense 
veïns, 3 habs, cuina, tssa privada. 
110.000 €

MATARÓ - Rda. Alfons X R 17202

Pis, ascensor, 2 habs (abans 3), cuina 
indep.,excel·lent orientació i assolellat.
76.200 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Via Europa R 16617

Magnífi ca pl. baixa 2 vents, espectacular 
jardí, piscina priv.,3 habs, park.traster. 
299.000 €

MATARÓ - Cirera R 14943

Pis 2 habit, cuina, indep., bany compl., 
saló amb balcó, per entrar a viure. 
116.000 €

MATARÓ- Molins R 17187

Oportunitat! Entrada indep. tssa a nivell 
22m2, 3 habs, planta diàfana 62m2.

117.260 €

MATARÓ - Via Europa R 15998

Pis, 85m2, 3 habs, 2 banys, saló, balcó, 
cuina, a/a i calef. Ascensor i pàrquing. 
189.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Camí Serra R 40721

Esplèndida casa, pati enjard. i aparc. 2 
cotxes, 4 habs,estudi, 3 banys i lavabo. 
290.000 €

MATARÓ - Eixample R 16346

Magnífi c pis grans dimensions, exterior, 4 
habs, cuina, esplèndid saló molt lluminós. 
199.000 €

MATARÓ - Centre R 17203

Pis seminou, 3 veïns, 2 habs,  saló 
menj., balcó, cuina am., arm. encast. 
139.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16106

Pis 3 habs, saló,balcó, cuina offi ce, 2 
banys, ascensor i vistes a l’avinguda.
159.000 €

MATARÓ - Pl. Itàlia R 17148

1r pis, pati,15m2, 2 habs, ampli saló, 
balcó, ascensor, calef. Pàrq.i traster. 
173.000 €

MATARÓ - Vista Alegre R 40909

Casa, 4 habit., tssa al terrat 50m2, 2 
banys cuina offi ce, rebost, porxo 30m2. 
189.000 €

Promoció de pisos procedent d’entitat bancària, de diverses tipologies, 2/3 habit., 
plantes baixes amb pati i jardí d’ús exclusiu. Acabats de 1ª qualitat. Pàrquing 
i trasters a la mateixa fi nca. No ho deixi escapar! Finançament 100%. 
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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 16999ARENYS - La Sinera

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

LLOGUERS

Local totalment reformat amb un lavabo, 
pati de 10m2 amb un quart, el local fa 
cantonada. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Molins R 23129

400€/mes

Local de 82m2 amb petit pati de 5m2, 1 
bany auxiliar, subministraments donats 
d’alta. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola R 23130

Impecable pis, saló-menjador amb 
balcó, cuina Independent, 2 habit. 
+ vestidor. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Molins R 23074

480€/mes

400€/mes

Preciós pis a peu de platja, en fi nca 
semi-nova. Amb 1 habitació doble, 
pàrquing opcional. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Havana R 23124

R 23132

MATARÓ - Cerdanyola N.

550€/mes

510€/mes

550€/mes

Pis totalment reformat amb molt 
d’encant, està per estrenar! De 
3 habitacions.  (CEE Tràmit).

R 23093

MATARÓ - Havana
Local totalment reformat, 245m2 en 2 
plantes, 2 lavabos, muntacàrregues, 
entrada vehicles. (CEE Tràmit).

Pis cantoner, semi-reformat, pocs 
veïns, gran cuina offi ce amb galeria, 
saló menjador i 3 habs. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Pla d’en Boet R 23101

R 23121

MATARÓ - Fornenca

550€/mes

Pis només 3 veïns, ampli saló, balcó, 
vistes a zona verda. Cuina indep. i 
2 habs. (CEE Tràmit).

MATARÓ -  Cirera

650€/mes

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

R 23013

1.800€/mes

Promoció de pisos procedent d’entitat bancària, de diverses tipologies, 2/3 habit., 
plantes baixes amb pati i jardí d’ús exclusiu. Acabats de 1ª qualitat. Pàrquing 
i trasters a la mateixa fi nca. No ho deixi escapar! Finançament 100%. 

PREUS DES DE 134.900€
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