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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

173.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579JTO. ROCABLANCA: Bien comuni-
cado, calle tranquila. Vivienda exterior, reciente 
construcción. Imagen actual, distribución muy 
acertada. Luminosidad. 3 dor. Salón comedor 
amplio. Balcón/terraza. 2 baños nuevos. Cocina 
equip. Calefac. Parking incl. Posibilidad otra pla-
za + trastero. El mejor de la zona. 

112.300€

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12655 JTO. AVDA. GATASSA: Perfec-
tamente emplazado en la zona más activa y co-
mercial de la zona. Piso 1/2 altura con ascensor 
reformado recientemente impecable. Bien orien-
tado y soleado. Salón comedor de 20m2. Balcón.
cocina equipada. Galería. 3 dormit. (una como 
despacho /vestidor). Excelente oportunidad!.

350.000€

A TRES VIENTOS
Ref. 12666 CABRILS. URBAN. LA LLOBE-
RA: En una de las mejores urbanizaciones de la 
zona. Casa unifamiliar 200m2 edifi cada sobre 
una parcela 400m2 con árboles frutales y zona 
barbacoa. Salón de 50m2, gran cocina offi ce. 4 
dormitorios, 2 baños (uno en suitte) Garaje para 
3 vehículos. A 3 vientos en zona privilegiada. 

76.000€

PLANTA BAJA
Ref. 12634 Z. AVDA. PERU:  Bien emplaza-
do. Planta baja de bloque todo a pié llano sin 
barreras arquitectónicas, ideal personas  ma-
yores o con movilidad reducida. Sin Pasillos y 
distribuido en  3 habitaciones. Salón comedor 
+ sala de estar.Cocina con buenas posibilida-
des. Baño completo. Patio/Galeria 10 m2.

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

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

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

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12628
CIRERA

160.000€

 que s’adapti 

 (pot comprar amb total tranquil·litat).
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

85.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12567 CERDANYOLA: Bien ubicado 
en zona comercial, servicios y colegios. Buen 
piso de 80m2 con ascensor, muy apropiado 
inversores en busca rentabilidad. Estado in-
mejorable, sin necesidad de reforma. 3 dorm. 
Salón comedor. Balcón soleado. Cocina  equi-
pada óptimo estado. Galería anexa. A A/C.

T

¡REALMENTE ESPECIAL!
Ref. 12647 PARC CENTRAL:Excelente oportunidad por sus características!!Frente mis-
mo de Parc Central. Magnífi ca vivienda de 127m2 con terraza a nivel 30m2. Destacan las 
formidables vistas y el impecable estado. Exterior en su totalidad y muy bien distribuido 
sobre 4 dormitorios. Salón comedor de 30 m2. Gran cocina offi ce. Galería anexa. 2 Baños 
completos (uno tipo suitte). Acabados alta calidad. Parking + trastero incluido en el precio.

                                                                              328.000€

130.000€

PISO + PARKING
Ref. 12603 SEMI CENTRE/HOTEL CIU-
TAT DE MATARÓ: De las mejores opciones 
por precio. Perfectamente comunicado a un 
paso del centro. 1/2 altura en edifi cio reciente 
construcción. Destaca su luminosidad y sol. 
Distribución muy acertada. 2 dormit. Salón 
comedor. Cocina integrada. Parking Incluido.

T 156.000€

¡BUEN PISO!
Ref. 12610 AVDA. ROCABLANCA: Perfecto 
estado, actualizado recientemente. Vivienda de 
90m2, muy exterior y bien orientada con buena 
presencia y ascensor. 4 dorm. (2 dobles). Salón 
comedor amplio e independiente. Balcón/terra-
cita. Cocina offi ce roble. Galería anexa. 2 baños. 
Piso muy luminoso.

T

99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12618 ST. MIQUEL DEL CROS:  Aten-
ción! Vivienda 90 m2 en zona ajardinada y bien 
comunicada N -II y autopistas. Sin pasillos, sin ba-
rreras arquitectónicas. Totalmente exterior ,bien 
orientado y soleado.4 dorm. (act.3).Amplio salón 
comedor. Cocina y c de baño reformados. Zona 
tranquila y de fácil aparcamiento.

T

173.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579JTO. ROCABLANCA: Bien comuni-
cado, calle tranquila. Vivienda exterior, reciente 
construcción. Imagen actual, distribución muy 
acertada. Luminosidad. 3 dor. Salón comedor 
amplio. Balcón/terraza. 2 baños nuevos. Cocina 
equip. Calefac. Parking incl. Posibilidad otra pla-
za + trastero. El mejor de la zona. 

T

112.300€

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12655 JTO. AVDA. GATASSA: Perfec-
tamente emplazado en la zona más activa y co-
mercial de la zona. Piso 1/2 altura con ascensor 
reformado recientemente impecable. Bien orien-
tado y soleado. Salón comedor de 20m2. Balcón.
cocina equipada. Galería. 3 dormit. (una como 
despacho /vestidor). Excelente oportunidad!.

T

190.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12633 DOSRIUS (CAN MASSUET): Boni-
ta unifamiliar reciente construcción (10 años) en 
parcela bien orientada  de 900m2. Vístas. 130m2 
bien distribuidos + terraza 110m2. Prácticamente 
nuevo. IMPECABLE. Jardín 250m2 a nivel vivienda. 
4 dorm. Salón 35m2. Gran cocina office. Acabados 
alta calidad. Muy especial.

T

350.000€

A TRES VIENTOS
Ref. 12666 CABRILS. URBAN. LA LLOBE-
RA: En una de las mejores urbanizaciones de la 
zona. Casa unifamiliar 200m2 edifi cada sobre 
una parcela 400m2 con árboles frutales y zona 
barbacoa. Salón de 50m2, gran cocina offi ce. 4 
dormitorios, 2 baños (uno en suitte) Garaje para 
3 vehículos. A 3 vientos en zona privilegiada. 

T

76.000€

PLANTA BAJA
Ref. 12634 Z. AVDA. PERU:  Bien emplaza-
do. Planta baja de bloque todo a pié llano sin 
barreras arquitectónicas, ideal personas  ma-
yores o con movilidad reducida. Sin Pasillos y 
distribuido en  3 habitaciones. Salón comedor 
+ sala de estar.Cocina con buenas posibilida-
des. Baño completo. Patio/Galeria 10 m2.

T

250.000€

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

T

T

Ref. 12628
CIRERA
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Mataró és aquesta ciutat que a vegades sembla que 
no li vulguem veure cap virtut quan realment està 
plena de talent en àmbits i disciplines ben diferents i 
cada any els candidats del certamen en donen bona 
mostra. La ciutat que a través de les seves persones, 
entitats i empreses ens permeten, en nits com la de 
dilluns passat o les set edicions precedents, distingir 
a protagonistes que són representatius de Mataró. 

Els que editem la revista i la traiem al carrer cada 
divendres – i ja fa gairebé 36 anys!– sabem que per 
tirar endavant la ciutat i els seus projectes som tots 
necessaris. Per això vull donar les gràcies als lectors 
i els clients que es fan seva aquesta elecció i felicitar 
a Mataró, que som tots, per, un altre any més, fer 
gran i compartir aquesta tradició de ciutat que ja 
és el 'Mataroní de l'Any'.

Antoni Rodríguez: Director del Tot Mataró

 Dilluns vam fer l'acte de lliurament del premi 
'Mataroní de l'Any 2016' que va guanyar Aleix Merino.  
Un any més. Des de l'any 2009 ja és una cita fi xa en 
el calendari dels mataronins i com a mitjà de co-
municació de proximitat això ens omple molt. Ens 
agrada. I volem que així sigui per molts anys.

Dels mèrits que té la causa del guanyador, les altres 
dues fi nalistes o els deu candidats ja n'hem parlat i 
ja es coneixen. També tanquem més de dos mesos 
durant els quals són els nostres lectors els que tenen 
la paraula, proposant i votant. Però per a l'equip del 
Tot Mataró i Maresme és més important parlar de la 
ciutat que del certamen. Perquè amb aquest guardó 
es reconeixen les trajectòries i es premien persona-
litats però en cada edició del Mataroní de l'Any qui 
hi surt guanyant és la ciutat.

El Mataroní de l'Any

L’ENQUESTA

Estàs a favor de l'acollida 
de refugiats?

52,1% Sí.
47,9% No.

COL·LEGI D'ADVOCATS

LA PREGUNTA

Et disfresses per 
Carnestoltes?

FIRMA SENSE CIU

La demostració d'escultures fetes amb moto-serra va tornar a ser un 
dels grans al·licients de la Fira de l'Arbre.

APLAUDIT:  L'entitat segueix fent 
esforços per apropar la justícia a la 
ciutadania i ha signat un conveni 
amb l'Ajuntament.

CASTIGAT: Es torna a posar de 
manifest que la sintonia entre socis 
de govern a Mataró no és òptima. 
Encara que no deixi de ser un gest.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1759.indd   1 15/2/17   19:30
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 SET SETMANES I...
Mataró entra a la Quaresma, el compte enrere per 
Pasqua després d’un Carnestoltes reeixit
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Pressupost sense inversions 
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 Foto antiga Les portades

 La fàbrica de Can Recoder és 
una mostra de com la feina tam-
bé podia ser un lloc d'esbarjo en 
molts casos. 

Durant la dècada dels 50, no 
només es feien àpats per celebrar 
dates assenyalades, sinó també per 
fer trobades. L'home que surt en 
primer pla és el germà petit dels 
Recoder, en Josep Ma, un dels que 
més participava en la vida social 
de la fàbrica, segons ens explica 

La fàbrica, un espai de vida social

qui ens ha cedit la fotografi a. 

En aquesta fotografi a, se'l veu 
amb els treballadors de la fàbrica 
en una cargolada als terrenys del 
darrere de la fàbrica, plens de ca-
nyes, que el senyor que les cuidava 
els cedia per celebrar les costella-
des. "Molts cops, les trobades del 
dissabte i algunes tardes de cap de 
setmana de feina les acabàvem a 
Els Lluïsos jugant a futbol". 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1759.indd   1 15/2/17   13:49



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2

CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)

A partir de
425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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Una trentena d’entitats s’uneixen per 
commemorar l’Any Joan Peiró a Mataró
El 2017 es compleixen 75 anys de l’afusellament de qui va ser ministre d’Indústria del 
govern de la República i símbol de l’anarcosindicalisme

Societat: Mireia Biel

   Una trentena d’entitats han 
creat un programa d’actes per cele-
brar l’Any Joan Peiró a Mataró amb 
motiu del 75è aniversari del seu 
afusellament, que es commemora 
aquest 2017. Es tracta de col·lectius 
molt variats que van des de partits 
polítics com ERC, PDeCat, ICV, 
PSC, CUP o Volem fi ns a sindicats 
passant per organitzacions com el 
Museu Arxiu de Santa Maria, una 
transversalitat que demostra la 
singularitat d’un personatge com 
Peiró, emblema de l’anarcosindi-
calisme i del cooperativisme.

“Mataró no té un personatge 
que transcendeixi l’àmbit local 
de la manera que ho va fer Joan 
Peiró”, va explicar Jaume Vellvehí, 
del grup d’Història del Casal, que 
va remarcar que “es tracta d’una 
de les fi gures més rellevants del 
segle XX per la seva implicació 
en el moviment cooperativista, 
la lluita contra el feixisme i la de-
fensa del catalanisme”.

De la Cooperativa del Vidre
Per aquest motiu, s’està gestant un 
programa d’actes que recordarà el 

75è aniversari del seu afusellament 
a Paterna, al País Valencià, després 
que la Gestapo l’arrestés i l’entre-
gués a les autoritats de Franco. 
Peiró, nascut a Hostafrancs el 1886, 
va fugir del país en fi nalitzar la 
Guerra Civil per ser un dels grans 
teòrics de l’anarcosindicalisme, 
convertir-se en secretari general 
de la CNT i ocupar el ministeri 
d’Indústria del govern republi-
cà  de Largo Caballero. A Mataró, 
Peiró va ser un dels impulsors de 
la Cooperativa del Vidre.

Medalla de la Ciutat pòstuma
Les activitats compten amb el su-
port de l’Ajuntament de Mataró, 
que hi destinarà 12.000 euros i que 
farà els passos necessaris perquè 

s’atorgui la Medalla de la Ciutat a 
títol pòstum a Joan Peiró.

Tota aquesta trajectòria i les se-
ves implicacions quedaran recolli-
des en cine-fòrums, conferències, 
debats i la tradicional ofrena fl oral, 
entre altres, que es duran a terme 
al llarg de tot l’any gràcies al suport 
de totes les entitats, tal com va 
explicar Carles Estapé, president 
d’Òmnium Cultural.

En aquesta línia, la comissió 
també impulsarà una proposta 
parlamentària per a l’anul·lació del 
seu i de tots els judicis franquistes 
a les Corts Valencianes, així com 
la instal·lació d’un monument en 
record al moviment cooperatiu i a 
l’anarcosindicalista al Pati del Cafè 
Nou i un acte musical i audiovisual.

Carles Estapé, d'Òmnium, la regidora Dolors Guillén i Jaume Vellvehí, del Grup d'Història del Casal. Daniel Ferrer 

El logo de la commemoració

CulturaCiutat núm. 1759 del 17 al 23 de febrer de 2017
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Daniel FerrerEl pare d'Aleix Merino alça el trofeu del Mataroní de l'Any

El Mataroní de l'Any somriu per l'Aleix  

Amb més de la meitat dels vots de la final, el nen símbol de la lluita contra la malaltia 
de Tay-Sachs emociona un Casal l'Aliança ple

Mataroní de l'Any: Redacció

  El somriure per l'Aleix encoma-
na el 'Mataroní de l'Any 2016' en 
una nit amb l'emoció a fl or de pell. 
Aleix Merino és el guanyador de la 
vuitena edició d'aquest certamen 
d'elecció popular, ja que més de la 
meitat dels vots de la fi nal van anar 
a parar al compte d'aquest nen 
convertit en emblema de la lluita i 
la resistència envers una malaltia 
força desconeguda com és la Tay 
Sachs. Els pares de l'Aleix, amb el 
seu "jove guerrer" en braços, van 
recollir emocionats el guardó i el 
van dedicar a totes les mostres de 
suport que han acumulat durant 
els darrers mesos, així com a altres 
infants en situació similar. Va ser 
una jornada emocionant, en un 
Casal l'Aliança ple que va aplaudir 
fervorosament l'Aleix i la seva llui-
ta, que rebien de nou el suport i la 
implicació dels seus conciutadans. 
Visibles amb les seves samarretes 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1759.indd   2 15/2/17   19:53



Els tres finalistes, amb l'Alcalde, el representant d'Urbenia i els editors del Tot Mataró Daniel Ferrer 

agrair la implicació de la ciutat i 
va assegurar que seguiran "llui-
tant fi ns a l'últim dia per acon-
seguir el veritable premi que se-
ria la curació de l'Aleix". Van ser 
moments molt emocionants, que 
necessàriament protagonitzaran el 
record de la vuitena edició del cer-
tamen. Aleix Merino ja és Mataroní 
de l'Any i se suma a Pep Manté, 
Joan Antoni Ciller, Joan Herrero, 
Ramon Salicrú, Diego Herrera, 
Lara Sánchez i Maribel Nieto en 
el palmarès del premi.

L'acte, conduït per la periodista 
d'aquesta casa Laia Mulà i que va 
comptar amb la intervenció al pi-
ano de la jove alumna de l'EMMM 
Raquel Güell, també va servir per 
reconèixer les dues fi nalistes. En 
segona posició, amb un 26,47 per 
cent dels vots va quedar l'escrip-
tora Maria Escalas, que va pujar 
també commoguda a l'escenari, 

felicitant l'Aleix i confessant "no 
haver nascut mataronina però es-
tar-ne del tot enamorada d'aques-
ta ciutat". 

En tercera posició la mestra jubi-
lada Carme Puyané amb un 21,79 
per cent dels vots va voler tenir 
un record per tots els mataronins 
que va tenir d'alumnes. La foto de 
família va tancar l'acte.

El Mataroní de l'Any és un 
certamen d'elecció popu-
lar que organitza el Tot 
Mataró i Maresme amb 
el patrocini d'Urbenia 
Serveis Immobiliaris i el 
suport d'Aliança Mataró, 
Bocca Restaurant, Mataró 
Ràdio, m1tv, Forn l'Espígul 
i Caves Pere Ventura.

taronges, el grup de pares que va 
organitzar el festival 'Un somriure 
per l'Aleix' l'abril passat i ja pre-
para la segona edició per a aquest 
any, es van sumar a la festa.

L'acte de lliurament del 
'Mataroní de l'Any 2016' va perme-
tre també reconèixer en primer lloc 
els set candidats del certamen, al-
guns dels quals no van poder ser-hi 
presents. El que esperava tothom, 
però, era el veredicte dels mata-
ronins que posés nom i cognoms 
als percentatges de vot acumulat.

Més de la meitat dels vots
Aleix Merino va arrasar amb el 
51 per cent dels vots de la fi nal i 
va pujar en mans dels seus pares 
per rebre l'ovació de la nit i tota 
l'estima de la sala. Van aixecar el 
guardó que van rebre de mans de 
l'Alcalde David Bote i posterior-
ment David Merino, el pare, va 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1759 del 17 al 23 de febrer de 2017
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Ciutat

Les millors imatges de la gala
Resum fotogràfic de l'acte de lliurament del 'Mataroní de l'Any 2016'

D.FClàudia Dubé, directora de la 1a orquestra de Mataró D.FEl pare de la marxadora Raquel Gonzàlez

D.FPere Patuel, xef de La Marineta, amb el diploma D.FAnna Gené, presidenta de Sala Cabanyes

D.FRaquel Güell, alumna de l'EMMM, al piano D.FLaia Mulà, presentadora de l'acte

NECESSITEM
C. MENDEZ NUÑEZ, 64, 1er PIS, MATARÓ

Voluntaris/es per acolliment 
linguïstic de catalá i/o castellá.

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1759.indd   4 15/2/17   19:53



D.FMaria Escalas, 2a finalista, amb l'alcalde i editors D.FCarme Puyané, amb el diploma com a tercera

núm. 1759 del 17 al 23 de febrer de 2017

D.FEl Casal, ple durant l'acte de lliurament del Mataroní de l'Any

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1759.indd   5 15/2/17   19:53



Tot controlat pel dia del teu casament
El sector dels casaments i les celebracions es troba a Saló Boda i encara l'època de 
més activitats en casaments i comunions
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 El de Mataró i el Maresme 

és un dels salons mono-

gràfics del sector més im-

portants en l'àmbit de tot 

Catalunya i atrau visitants 

de fora de la comarca 

El Tecnocampus 
acull el Saló Boda

El Centre de Congressos del Tecnocampus 
acull d'avui a diumenge la 24a edició del 
Saló Boda Mataró i Maresme. Amb quasi 

un quart de segle d'experiència, la fi ra de celebra-
cions i esdeveniments organitzada per la Unió de 
Botiguers de Mataró és un dels esdeveniments més 
consolidats del panorama fi ral de la comarca i de 
Catalunya. El Saló està plenament consolidat en 
un espai idoni, especialment dissenyat per a poder 
acollir visitants, no només de Mataró, sinó també 
de fora de la comarca del Maresme o el Vallès i el 
Barcelonès.

Tot el necessari

A banda de les celebracions de ca-
saments, com cada any, a Saló Boda 
s'hi podran trobar tots els serveis 
per a realitzar tot tipus de cele-
bracions i esdeveniments, siguin 
de caire familiar o empresarial.’

La fi ra s’ha convertit en un punt 
de trobada d’empreses expositores 
relacionades amb les celebracions 
familiars de tot tipus i esdeveni-
ments d’empresa i està conside-
rat com un dels salons monogrà-
fi cs del sector més importants a 
Catalunya.

Tot i el seu nom, a Saló Boda hi ha 
tot el necessari no només pel dia 
del teu casament sinó també pels 
batejos, comunions o celebracions 
especials de tipus familiar, amical 
o empresarial 
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La passarel·la centra l'atenció
Les desfilades de moda nupcial a la sala d'actes seran el dissabte 
i el diumenge a les 12.45 h i a les 18.45 h

És una de les grans atraccions del Saló Boda. 
No té res a veure la impressió que pot fer un 
vestit, un complement, aquella peça o un 

pentinat en una fotografi a o en un maniquí que 
veure-ho 'in situ', desfi lant davant dels futurs nuvis. 
La passarel·la de moda del Saló és una de les grans 
atraccions i se'n fan passades a l'Auditori Centre 
de Congressos tant dissabte com diumenge, a les 
12.45 h i a les 18.45 h.

La passarel·la anirà a càrrec de MSM Models diri-
gida per Magda Simó. A les desfi lades hi participen 
empreses, amb models professionals i amb la  pre-
sència de moda nupcial, moda acompanyants, art 
fl oral, complements, perruqueria i maquillatge. 

No només els nuvis

Però, en contra del que pugui semblar, el Saló Boda 
no només és per als futurs nuvis. Si es vol estar a 
l'altura com a convidat a un esdeveniment cal do-
minar les tendències de l'any i és per això que veure 
les tendències en pentinats, complements o vestits 
és altament recomanable per a tot aquell que tingui 
a l'agenda més d'un casament pels propers mesos. 
Situat al febrer, el Saló se situa abans que comenci 
la temporada de casaments i comunions 

La passarel·la centra l'atenció
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La passarel·la centra l'atenció Les fi rmes de la passarel·la

• Aart Perruquers

• Aledo Nuvis

• Balart núvies Wedding Center 

Barcelona

• Fiori Art Floral

•  Ibiza TN Núvies

•  Lola Perruquers

•  Reyman Nuvis Reyman Nuvis

núm. 1759 del 17 al 23 de febrer de 2017
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Els Millennials són, per edat, la generació que 
més pot estar pensant ara en el matrimoni. 
Hi ha bodes de gent de diferents edats però 

són aquells que van fer-se adults amb el canvi de 
segle i mil·lenni els que estan imprimint un caràc-
ter ben diferent a la moda de casaments. I com a 
bona nova generació venen per trencar esquemes.

Els millennials s'inspiren en Youtube i Instagram 
per a tota l'estètica del casament, des de formes 
originals i col·lectives de demanar la mà a plante-
jaments del mateix dia del casament o de la imatge 
dels nuvis i els detalls fora de tot tipus de conven-
ció. Els millennials donen gran importància a fer 
un dia especial i fugen del formalisme més clàssic 
per buscar paratges encantadors en els quals se 
sentin còmodes els protagonistes i els convidats. 
Ni el nuvi és pres de l'americana ni la núvia és es-
clava del blanc. El look més casual, els colors més 
cridaners i en alguns casos fi ns i tot les mànigues 
curtes es poden fer lloc en un nou plantejament 
del dia del casament.  

Els "millennials" trenquen convencions
Llocs originals, menys formalitats i buscar la inspiració a Youtube o Instagram són 
les noves tendències

Cal preparar-ho igual, 
o encara més

Un casament original o 
trencador requereix de la 

mateixa preparació i 
gestions que els models 

més clàssics

Els "millennials" trenquen convencions

ESPECIAL NUVIS 1,2,3,4,5,6,7,8.indd   6 15/2/17   19:23



 També disposen de complements de tot tipus 

com camises, armilles, corbates, sabates, roba 

interior, etcètera. Reyman és sinònim d’ob-

tenir un tracte amable i personalitzat que 

et permetrà lluir com tu vols i vestir com el 

nuvi que tu desitges 

L'elegància del nuvi ténom propi

Els vestits de nuvi tenen, a Mataró, un nom 
propi: el de Reyman. Ja fa més de mig segle 
que aquesta botiga situada a La Riera és el 

millor recurs per encertar la imatge del nuvi en el 
dia més important: el del casament. Reyman té una 
àmplia oferta de vestits de cerimònia i col·labora amb 
les cases més prestigioses, líders en el sector, com 
Giovanni Valdi, Maestrami, Javier Arnaiz i Altarocca. 

El punt fort de Reyman, a més, és l’atenció perso-
nalitzada amb possibilitat de convenir hores, servei 
de sastreria i camiseria a mida i un servei personal 
i experimentat incomparable amb altres botigues. 

Reyman vesteix els nuvis mataronins pel seu dia més important 
des de fa més de mig segle

És una botiga especialitzada en nuvis però on els 
acompanyants i convidats també hi trobaran tot el 
necessari per escollir el seu millor conjunt per a un 
dia tan especial com el d’unes noces. 
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Els casaments per 
notari no arrenquen

Els casaments i els divorcis a través de notari 
no acaben de despuntar malgrat que ja han 
passat vint mesos de l'aprovació de la llei de 

jurisdicció voluntària. Així, les actuals limitacions 
encara fan que aquestes dues opcions siguin poc 
utilitzades, però advocades de família consideren 
que a poc a poc la població les anirà coneixent més 
i això n'augmentarà la pràctica, cosa que permetrà 
descongestionar els registres civils i els jutjats de 
família. Les lletrades estan d'acord que la llei su-
posa un pas endavant perquè dóna més opcions a 
la població, però reclamen que encara es vagi una 
mica més enllà en alguns aspectes.

La presidenta de la secció de Dret de Família 
del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), 
Inmaculada Ruz, explica que almenys fi ns a l'estiu 
del 2017 els notaris que celebrin casaments encara 
hauran de portar l'expedient al registre civil cor-
responent. Això fa que el guany de temps encara 
no sigui prou signifi catiu, però ho serà a partir 
d'aleshores, ja que la disponibilitat de dates dels 
notaris és molt més gran que la dels registres, que 
tenen llista d'espera de tres a sis mesos, o fi ns i tot 
els ajuntaments.

Més complicat en divorcis

Pel que fa als divorcis, els notaris 
només poden certifi car les sepa-
racions matrimonials amb acord 
quan no hi ha fi lls menors d'edat 
ni fi lls incapacitats. A més, quan 
hi ha béns compartits, cal pagar 
l'1,5% del valor en impostos, cosa 
que no passa si el divorci es tra-
mita als jutjats. Aquesta diferència 
fa que moltes parelles passin pel 
jutjat en comptes del notari. 

El retard en els jutjats és d'un a 
tres mesos, sempre que ja hi hagi 
acord. De fet, la negociació prèvia 
a l'acord és igual tant si es va al jut-
jat o al notari, i es pot fer amb un 
sol advocat per a la parella o amb 
un advocat per a cada membre.

Els casaments per 
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Garantia del millor servei
La millor garantia del Vallès és Núvies d'Or. 
Aquesta � rma especialitzada acumula més 
de 35 anys d'experiència en el millor servei 
per a les núvies. Treballa amb les millors 
marques com Pronovias o Rosa Clará i 

aconsegueix els preus més ajustats. Amb 
set lustres a les espatlles, el servei d'atenció 
personalitzada i assessoria del personal de 
Núvies d'Or garanteix la millor elecció per 
al dia més especial de les nostres vides. 

També treballen en comunions i tenen 
tres botigues, per a núvies i festa, per a 
nuvis i un outlet on trobar els productes 
de primeres marques d'altres temporades 
a preus del tot assequibles. El boca-orella 

és el gran aval de la firma on el client 
ho és per a tota la vida i les mateixes 
famílies repeteixen generació a genera-
ció per confiar-hi el millor aspecte per 
a casaments, comunions o celebracions. 

Núvies d'Or no només és la millor elecció per a ella. També té com a novetat botiga 
per al nuvi, amb la mateixa aposta per l'atenció personalitzada, els millors preus del 

mercat i la qualitat de criteri amb aposta per les marques capdavanteres.

C/ Roger de Flor 33 · 08401 Granollers · T. 93 861 40 60 · NUVIES D’OR
C/ Jaume Balmes 31,B · 08401 Granollers · T. 93 701 62 22 · NUVIES D’OR HOME

C/Jaume Balmes 31, A · 08401 Granollers · T. 93 870 22 38 · OUTLET

Ara, fins al 30% de descompte en vestits de núvies
de les col·leccions de 2016 i 2017
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Les núvies aposten per la sensualitat

La moda nupcial és sempre 
protagonista, any rere any. 
A les passarel·les no hi fal-

ten els clàssics de sempre, com els 
vestits de tall princesa, de sirena o 
els de gran faldilla voluminosa. I és 
que pel que fa a vestits de núvia, 
n’hi ha per a tots els gustos i dones. 

Les faldilles sedoses i lleugeres se-
ran un dels ‘must-wear’ d’aquest 
any, però si hi ha una element que 
tindrà protagonisme aquest serà 
l’esquena dels vestits. Si l’objectiu 
és fer afl orar tota la sensualitat de 
la núvia aquell dia, les esquenes 
cridaneres, descobertes i plenes de 
detall són l’element indiscutible 
del vestit. Les puntes, els detalls 
amb pedreria o teixits que es com-
binin amb la pell faran del vestit, 
la peça més observada de tot el 
casament.  

 L'element que tindrà 

més protagonisme aquest 

any serà l’esquena dels ves-

tits  

Les núvies aposten per la sensualitatLes núvies aposten per la sensualitat
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 Cada cop són menys habituals els àpats 

protocol·laris i prenen més i més protago-

nisme els banquets amb bufets lliure amb 

bona diversitat d’aliments 

Tocs divertits 
per al banquet

Els casaments moderns trenquen amb totes 
les tendències estipulades per la tradició. El 
vestit, els pentinats, l’espai on celebrar-ho. 

L’estil, en general, ha canviat. I per adaptar-ho 
també cal replantejar el banquet. Cada cop són 
menys habituals els àpats protocol·laris i prenen 
més i més protagonisme els banquets amb bufets 
lliure amb una diversitat d’aliments molt àmplia i 
que, a vegades, fi ns i tot, recorre a les tan populars 
foodtrucks o caravanes. Una fórmula que també 
permet incloure el showcooking, amb què els con-
vidats gaudeixen de la cuina en directe i que, en 
conseqüència, el casament esdevé un espectacle. 

La clau, que sigui acollidor

No només és important que tots aquests punts de 
menjar tinguin aliments de gran qualitat i siguin 
originals, sinó que a més a més també estiguin ben 
presentats, cuidats fi ns al darrer detall, per acon-
seguir que el convidat se senti molt acollit i pugui 
passar-s’ho d’allò més bé anant d’un costat a l’altre 
i conversant amb la resta de gent.  

Tocs divertits 
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A Joieria Les Santes realitzem la reparació de tot tipus de rellotges i joies 
en plata i or. Treballem amb un temps de realització de pressupost de 
15 dies a partir de la sol·licitud. Transformem les teves joies antigues 

respectant la seva identitat per modestes que siguin amb les tècniques més 
innovadores i artesanals. El nostre equip de joies i rellotgers tenen una for-
mació i una experiència de més de 20 anys en el sector.

Treballem amb les millors i més avantguardistes marques que ofereixen un 
producte amb totes les garanties. Som una joieria que comptem amb articles 
per a totes les butxaques i ens adaptem a les necessitats del client. Ell escull 
l'article i el pot pagar poc a poc.

Valorem les teves joies d'or i plata al moment i es pot pagar un article nou amb 
elles, sigui rellotge, joia o fins i tot la reparació d'un altre article. 

Si has perdut una arracada, nosaltres te la fem! Demana un pressupost sense 
compromís.

Atenció personalitzada!
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 Els anells són el símbol de la unió del matri-

moni i el que quedarà del dia del casament, 

fet que dóna transcendència a la seva elecció 

Les aliances, la gran elecció

El dia del casament és un dels moments més 
especials i feliços en la relació d'una parella. 
El símbol d'unió més important d'aquest fet 

són les aliances de boda. 

Si tots els detalls i elements del dia del casament 
són rellevants, les aliances ho són de forma encara 
més singular, ja que acompanyaran els nuvis durant 
la resta dels seus dies.

Tot Joia, segell de qualitat

A Tot Joia fa més de 20 anys que ajuden els nuvis a 
trobar les aliances que millor refl ecteixin aquesta 
unió. A més de disposar d'un amplíssim catàleg de 
models diferents, ofereixen diverses ofertes i pro-
mocions per garantir la satisfacció de la parella.  

Les aliances, la gran elecció

ESPECIAL NUVIS 9,10,11,12,13,14.indd   6 15/2/17   18:01



Cada cop són més les parelles 
que aposten per casaments 
que s’allunyin de la tradi-

ció i dels espais convencionals per 
celebrar tant la pròpia cerimònia 
com el convit. De fet, són molts els 
que prefereixen un únic espai on 
poder gaudir de tota la celebració 
i per això estan en auge els casa-
ments en llocs espectaculars que 
marquen tendència. 

Escenaris com masies reformades, 
espais naturals amb vistes al mar 
o a la muntanya, palaus antics, fà-
briques o terrasses espectaculars 
són ja habituals en els casaments 
dels últims anys. Ara bé, també 
solen ser dels més sol·licitats i cal 
preveure-ho amb molt antelació 
per assegurar-se que estarà lliure 
a la data assenyalada.  

El millor dia
especial es mereix 
un racó insòlit
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Consells pel look de les núvies
Lola Becerra, de Lola Perruquers, perruqueria amb la Q de qualitat Global Salon i 
membre de la cooperativa Maresmenuvis ens diu el que hem de fer i el que no

Si hi ha alguna cosa indiscutible és que cada 
núvia té el seu estil, a Lola Perruquers reivin-
diquem la llibertat de ser tu mateixa. Hi ha 

pentinats de núvia per a tots els gustos, però sempre 
amb un detall amb comú: Ressaltar la feminitat  i 
potenciar el millor de tu.

Ondulacions romàntiques i sensuals que cauen 
delicadament, recollits d'inspiració francesa per a 

les núvies sofi sticades o tocats amb fl ors naturals 
o liofi litzades per a les més bucòliques. 

Els pentinats en forma de cabellera al vent compar-
teixen protagonisme amb recollits suaus i baixos 
amb tocats originals, des de bandes amples estil 
xarleston a fi níssimes diademes de colors.

Però si hi ha alguna cosa que de debò ressalta aquest 

Consells pel look de les núvies
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Consells pel look de les núvies

 Per últim el nostre consell més important és 

que siguis tu mateixa i gaudeix del teu dia. 

Lola Becerra

dia tan especial és que l'aspecte de la pell i el ca-
bell sigui sa. 

Invertim molt en l'esdeveniment i el vestit i a ve-
gades deixem de costat el més important: el que 
forma part de nosaltres. 

Coses que no ha de fer una núvia o que estan 
passades de moda

-No fer-te la prova de pentinat i maquillatge, com-
porta un risc que no hauries de córrer en un dia 
tan important. 

-Tirabuixons, totalment passat de moda.

-Recollits molt estructurats i complicats en cares 

amb trets quadrats o allargats.

-Que no et maquilli un professional, la versió 'em 
maquilla una amiga' pot portar-te algun disgust.

-Prendre sessions de raig UVA fi ns a semblar una 
alienígena ataronjada.

- Depilar-te les celles en excés.

-Una neteja de cutis dos dies abans de les noces si 
no vols que la teva pell doni sorpreses. 
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En un casament tot ha de ser especial, des del 
vestit, passant per la decoració i fi ns al més 
petit detall. La part més dolça de la cerimò-

nia ve just després de l’àpat, amb l’esperat pastís de 
noces. N’hi ha de tot tipus, colors, mides i sabors i 
cada parella pot escollir d’entre una àmplia varie-
tat el que més s’escaigui pel seu banquet de boda. 
Ja no és el pastís clàssic de casament, però, el que 
més s’estila entre les parelles promeses, sinó que 
ara la demanda se centra a fer el pastís a la mida, 
que sigui únic i personalitzat. Coneguem els dol-
ços més originals i amb més èxit en els casaments.

Un dolç molt sol·licitat és la reproducció del nuvi 
i la núvia amb tots els detalls característics del seu 
aspecte físic. Alguns els demanen inclús en format 
de galeta, un dels tipus que més produeixen de ma-
nera artesanal a ‘Sweet Dreams Pastisseria’ segons 
explica la seva propietària, Laura Martín.  Segons 
Martín, “la gent ja no vol un pastís sinó que vol va-
rietat” i és per aquest motiu que la taula dolça té 
molta demanda. Es tracta d'un assortit de postres 
d’alta qualitat i variades en què cada convidat pot 
escollir els que li vinguin més de gust. 

Els pastissos florals i amb fruites

Decorar el pastís o la taula dolça amb fl ors naturals 
i fruites és una altra de les opcions més exitoses ac-
tualment, una manera bonica i delicada de donar 
un toc de color a les postres del casament. 

Tot i que la majoria de pastisseries ofereixen una 
llista de pastissos de boda, l'opció més repetida 
ara és la de personalitzar el pastís i fer-lo a la mida, 
sense seguir les formes clàssiques, amb els ingre-
dients i els complements escollits. 

Es tracta de “buscar la diferència, l’artesania única 
per a aquell dia tan especial”, confessa Martín.  

Sorprèn amb pastissos originals
Descobrim els pastissos i dolços de casament per fer únic un 
dels dies més especials de la vida

Sorprèn amb pastissos originals
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 Les trenes s’han erigit com l’opció perfecta 

per a núvies joves i per a qualsevol estil de 

casament perquè afavoreixen la cara i equi-

libren el conjunt 

I de pentinat,  unes 
trenes?

Les cabelleres deixades anar, els recollits 
tradicionals i els vels ocupen encara un 
espai important en el top 10 de tendèn-
cies en pentinats de núvia.

Però són cada cop més les núvies que aposten 
per alternatives més atrevides, acolorides i 
acompanyades per corones. I l’element que 

més cabuda té en aquesta nova tendència són les 
trenes, per la seva versatilitat i per la seva elegàn-
cia informal. 

Ja sigui en recollits o en pentinats amb els cabells 
deixats anar, les trenes s’han erigit com l’opció 
perfecta per a núvies joves i per a qualsevol estil de 
casament perquè afavoreixen la cara i equilibren el 
conjunt al costat del ram, el vestit i el maquillatge, 
sempre natural i que ressalti els llavis.

També és una bona elecció per a convidades, dames 
i familiars. A la moda, elegants i amb personalitat. 
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 El preu d'unes noces depèn de molts fac-

tors però cal tenir clar quin és el màxim que 

podem gastar-nos i mantenir-nos fidels a 

aquesta xifra. 

Si t'has de casar: 
pressupost i 
wedding planner

Si ets dels que sempre poses l'excusa econòmica 
o la càrrega de feina com a motius per ajornar 
el que a tu i la teva parella us fa il·lusió, que és 

casar-vos, para l'orella. Us podeu casar controlant 
la despesa i podeu confi ar l'organització a un as-
sessor personalitzat. Fes un pressupost i contracta 
un wedding planner.

Una de les primeres coses que es plantegen els 
nuvis una vegada es comprometen, és saber quant 
es poden gastar. La majoria de les parelles que es 
casen ho fan per primera vegada i això fa que si no 
has viscut unes noces molt de prop (d'un germà o 
d'un molt bon amic) no es tingui molt clar quant 
exactament costen unes noces.  És molt important 
que durant tot el procés d'organització del casament 
anem controlant el pressupost. És recomanable un 
document de tipus Excel en el qual anar anotant 
totes les partides que solen tenir unes noces. Allà la 
parella pot anotar el preu previst per a cada partida, 

Si t'has de casar: 
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el preu real, les pagues i senyals, quan toca fer el 
proper pagament i anotacions. Si ho tenim tot ben 
ordenat i al dia us serà molt més fàcil controlar-ho 
i fins i tot veure com es pot ajustar

Una wedding planner, la vareta màgica

Una Wedding Planner és algú que us assessora i 
ajuda amb el disseny, organització i planificació 
de les vostres noces, respectant el vostre estil i les 
necessitats que té cada parella. També és algú en 
qui pots delegar tots els aspectes de les teves noces. 
La principal tasca d'una Wedding Planner és saber 
escoltar, entendre quines noces voleu i guiar-vos 
per fer-la realitat. Encara que no tingui ni cap ni 
peus, encara que tingueu moltes idees dispars o 
vulgueu alguna cosa impossible. La seva feina és 
aconseguir descodificar aquesta informació i fer 
unes noces del gust precís de la parella.

Et pot ajudar a trobar el lloc perfecte per a la cele-
bració. Fins i tot pot veure-ho per tu, si tu no pots 
fer la visita. Una Wedding Planner s'encarrega de 
buscar el proveïdor que més s'assembli al vostre 
estil i contactar amb ells mentre vosaltres seguiu 
la vostra vida normal. Podeu col·laborar en tot, en 
part o en res. El seu treball és involucrar-se en la 
mesura que els nuvis creguin oportú.

És una figura que fa molta feina a l'ombra, amb 
mails, reunions, pressupostos, recerques i proves. 
Un element clau amb qui cal comptar i contractar 
professionalment per a un casament com cal. 

 És un professional que et garanteix eficièn-

cia, criteri i poder-te concentrar en preparar 

els aspectes més personals, deixant la gestió 

quotidiana en bones mans. 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

18 de febrer

20.00h // 
L'Arc Cafè Cultural (c. 
Pujol, 26. Mataró) //
Taquilla inversa.

PARTIDARIS,
NOVES CANÇONS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Jarps + Pavvla
Divendres 17 febrer / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 6€. Taquilla: 9€.
Grup mataroní format el 2014 per 
Roger Palomer i Jorge Agustí. 
Abans, la cantant Paula Jornet. 

Toni Subirana canta Josep Ma 
de Sagarra
Divendres 17 febrer / 21h / Espai 
L'Amistat (c. Sant Antoni, 60. 
Premià de Mar) / Anticipada: 
5,50€. Taquilla: 6.50€.
Presentació en directe d'un disc 
monogràfi c dedicat a la poesia de 
Josep Maria de Sagarra. Rapsodes: 
Dària Ferrando i Joan Ramon.

Taller de Gospel amb Didier 
Likeng + concert
Dissabte 18 febrer / Col·legi La 
Presentació (C. Pompeu Fabra, 2 
d'Arenys de Mar) / Inscripcions: 
corlaixa@gmail.com.
De 10h a 13.30 h i de 15h a 18h: Taller 
de Gospel amb Didier Likeng, per 
a tots els nivells i les edats (preu: 
35€ + dinar 10€). 
21h: Concert a càrrec de Didier 
Likeng, Cor l’Aixa i els participants 
del taller (preu: 5€).

Modern Strings!
Dilluns 20 febrer / 19.30h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró)
Concert-audició de la Seu de Corda 
de l’Escola Municipal de Música 
de Mataró.

TEATRE I DANSA //

'El llop sempre serà el dolent si 
només escoltem la Caputxeta'
Divendres 17 febrer / 21h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Preu: 10€. També: 18, 19, 24, 25 
i 26 febrer.
Obra escrita i dirigida per Enric 
Lucena. Un espectacle per viure 
en primera persona. 

'Yo, Feuerbach'
Diumenge 19 febrer / 18h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 3. 
Argentona) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 13€.
De Tankred Dorst. La història d’un 
actor que, tot i el seu talent, ha en-
vellit i es veu obligat a lluitar per 
una nova oportunitat. Amb Pedro 
Casablanc i Samuel Viyuela. 

Guia cultural

L’espai íntim i acollidor de l’Arc 
Cafè Cultural serà l’escenari 

del retorn de Partidaris. Aquest 
dissabte, el grup celebrarà el seu 
primer concert de l’any, en for-
mat acústic i en el que s’escolta-
ran versions de cançons noves, 
conegudes per tothom i d’ar-
tistes presents a l’imaginari 
col·lectiu com Lluís Llach, 
Joan Manuel Serrat o Ovidi 
Montllor, entre d’altres. 
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'Una ciutat brillant'
Diumenge 19 febrer / 18h / Casal 
Joventut Seràfi ca (Josep Baralt, 
s/n. Arenys de Mar) / Entrada: 7€. 
De Conor McPherson. A càrrec 
d'Agrupació Teatral de Calaf. 45è 
Concurs de Teatre Amateur Premi 
Vila Arenys de Mar. 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 17 febrer / 17.30h: El 
conte de la Rotllana "Pastís per 
a enemics" de Derek Munson i il-
lustracions de Tara Calahan King.

Dimecres 22 febrer / 17.30h: Art 
Time 'Josep Puig i Cadafalch: vi-
tralls i mosaics', conte i taller d'ac-
tivitats plàstiques.
Dijous 23 febrer / 17.30h: Dijous 
a la Biblio: contes 'Carnestoltes, 
de Núria Font i 'El carnaval d’en 
Llobató', de Phillippe Matter. 

Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró Mataró). 
Divendres 17 febrer / 18h: 
Laboratori de lectura "El calaix 
de l'artista", de 4 a 9 anys.
Dissabte 18 febrer / 12h: L’Hora 
del Conte en anglès "Storytime: 
The Dressmaker". 

Dimecres 22 febrer / 18h: L'Hora 
del Conte Especial Carnestoltes 
"Com reconèixer un monstre?" a 
càrrec de Suc de Contes.

Col·lecció Bassat. Revisitem 
els 80
Diumenge 19 febrer / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Visita guiada i activitat familiar.

'Disseny de mitges i mitjons'
Diumenge 19 febrer / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1. Mataró). Entrada lliure.
Taller de creació infantil, recomanat 
per a nens i nenes de 5 a 12 anys. 

MÚSICA /

'Goyescas, 100 años después'
Diumenge 19 febrer  / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / Preu: 
12€. Reduïda: 10€.
Piano a 4 mans, amb el duet espanyol 
amb projecció internacional: Carlos 
Lama i Sofi a Cabruja. Homenatge 
a l'òpera d'Enric Granados. 

JORNADES /

Jornada Sóc Autor
Dissabte 18 febrer / De 10 a 19h 
/ Cafè de Mar (Santa Rita, 1. 
Mataró) / Preu: 10€. Socis SGAE: 
5€. Inscripcions: socautor.cat
Grups de treball, formació i as-
sessorament per a autors, com-
positors i creadors musicals.
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FAMILIAR /

'Les mil i una llengües' 
Dijous 23 febrer / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró). 
Contes tradicionals d’arreu del món 
a càrrec de persones de la ciutat 
d’orígens diversos. Dins del progra-
ma d'actes de "Mataró, més de 100 
llengües".  

XERRADA /

'Mataró, una ciutat de més 
de 100 llengües. El valor de 
la diversitat lingüística'
Dilluns 20 febrer / 19h / Sala 
d’actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró) 
Carme Junyent, professora de lingü-
ística, Facultat de Filologia de la UB.

'Coses que no se saben de 
Josep Puig i Cadafalch'
Divendres 17 febrer / 20h / Local 
Associació de Veïns de l'Havana 
(Camí Ral, 163. Mataró)
Xerrada-col·loqui a càrrec de 
Manuel Cusachs i Corredor.

'Els asterismes d’hivern'
Dissabte 18 febrer / De 19 a 21 h
/ Observatori Cosmos (c. Bonaire, 
25, àtic. Mataró)
Observació astronòmica i xerrada 
a càrrec de Diego Rodríguez.

'Ramon Guillen-Balmes vist 
per Isabel Banal, Anna Borrell 
i Carmen Trujillo'
Diumenge 19 febrer / 12h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conversa conduïda per Fede 
Montornès, amb 3 dones a les quals 
el Ramon va fer un model d'ús.

'Síria, ahir i avui. Evolució his-
tòrica i darrers esdeveniments'
Dimarts 21 febrer / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Xerrada a càrrec d'Àngel Morillas, 
historiador i coordinador del 
Patrimoni de la UNESCO. Cicle de 
xerrades "La Ruta de la Seda".

'Els nostres fi lls fan bon ús de 
les tecnologies?'
Dimecres 22 febrer / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Pautes per a pares. Xerrada a càrrec 
de Sandra Sánchez, psicòloga de 
consultes externes de la Fundació.

Debats per a la independència
Dimecres 22 febrer / 19.30h / 
Sala d’Actes de la Fundació Iluro 
(c. Santa Teresa, 61. Mataró)
"La batalla de les idees, palanca 
de canvi", a càrrec de Toni Aira. 
Organitza: PDECat - Mataró.

Clàusules Sòl: Com reclamar 
els nostres diners?
Dijous 23 febrer / 19h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Col·loqui amb Eduard Bellera, ad-
vocat especialista en dret bancari. 
Organitza:  Associació de Veïns 
Mataró-Centre.

'Cabrils, Sao Paulo, Barcelona. 
Un amor pendent'
Dijous 23 febrer / 19h / Llibreria 
Index (c. Miquel Borotau, 8-10. 
Vilassar de Mar)
Presentació del llibre d'Emília 
Illamola (Argentona, 1953).

'L’arquitectura rural en èpo-
ca romana: vil·les i altres 
assentaments'
Dijous 23 febrer / De 19 a 20.30h / 
Can Boet. Centre de patrimoni 
arqueològic i natural (C. Francesc 
Layret, 75 Mataró)
Xerrada arqueològica a càrrec del 
doctor Víctor Revilla (de la UB).

'Lesbos, a cor obert'
Dijous 23 febrer / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació llibre d'Arantza Díez.

Les Supertietes
Diumenge 19 febrer / 18h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 5-6€. 
Espectacle familiar de Les Bianchis.

Sortim en família: 'Tot plegat'
Diumenge 19 febrer / 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Preu: 7€.
Espectacle de clown per a tots els 
públics, a càrrec de Teatre Mòbil.

Taller d'educació emocional - 
nens de 3 a 8 anys
Dies 20 febrer, 6 i 13 març / Clínica 
Issa (c. Nou, 46-48. Mataró) / Preu 
sessió: 20€. Taller complet: 55€. 
/ Inscripció prèvia: 93 790 22 14 
o gemma@clinicaissa.com.
Per aprendre a reconèixer, comu-
nicar i gestionar les seves emoci-
ons. Bloc 1 "Autoconsciència emo-
cional". Bloc 2 "Empatia". Bloc 3: 
"Gestió d'emocions negatives".

'El rei Carnestoltes i la Vella 
Quaresma'
Dimarts 21 febrer / 18h / Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró).
L'Hora del Conte Especial.

XERRADES I LLIBRES /

'La repressió de l'Estat Espanyol. 
Preses polítiques ahir i avui'
Divendres 17 febrer / 18h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
Xerrada. Organitza: Arran a 
Mataró.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTES I FIRES //

Saló Boda Mataró-Maresme
Dies 17, 18 i 19 febrer / Divendres 
de 18 a 21h, dissabte i diumenge 
d'11 a 21h / Centre de Congressos 
del TecnoCampus (c. Ernest Lluch, 
32. Mataró) 
Cita amb les últimes tendències en 
bodes i celebracions: moda, joieria, 
complements, perruqueria, maqui-
llatge, fotografi a, i molt més! Un 
dels salons monogràfi cs del sector 
més importants a Catalunya, orga-
nitzat per la Unió de Botiguers de 
Mataró. Desfi lades nupcials: dis-
sabte i diumenge 12.45h i 18.45h.

TALLERS I CURSOS //

'8 artistes per entendre l'art 
contemporani'
Dissabtes 18 i 25 febrer / D'11 a 
13.30h / Fundació Palau (C.Riera, 
54. Caldes d'Estrac) / Gratuït.
Curs d'aproximació a l'art contem-
porani, vinculat a l'exposició "Plou, 
neva, pinta". 

'Vols crear el teu àlbum digital?'
Dilluns 20 febrer / 20.30 a 22h / 
Les Esmandies (Mataró) / Gratuït. 
Inscripcions: Tel. 93.757.88.57.
Monogràfi c de fotografi a a càrrec 
d'Albert Batlle Montserrat.

RUTES I VISITES //

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 18 febrer / 18 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Visita guiada que permet descobrir 
l'obra d’Antoni Viladomat.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

FESTA /

Festa de l'Any Nou Xinès
Diumenge 19 febrer / D'11.30 a 14h 
/ Plaça Santa Anna, la Riera, plaça 
d'Espanya, Camí de la Geganta i 
Nou Parc Central (Mataró)
Cercavila amb elements festius 
xinesos, balls de les fi gures i una 
demostració de tai-txí i kung-fú.

XERRADA /

Xerrada de voluntariat inter-
nacional a Mataró
Dimecres 22 febrer / 18.30h / 
Cafè de Mar (Santa Rita, 1. Mataró)
Xerrada sobre oportunitats de 
voluntariat d'entitats com Servei 
Civil Internacional, COCAT, Setem, 
i Associació Catalana per la Pau.
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Alfonso Alzamora
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Inauguració: 
divendres 17 febrer a les 19.30h. 
Escultura, pintura i dibuix.

'Cristina Villa: Éssers de fum'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 4 de març. 
Obra recent de la fotògrafa 
argentonina.

'Qualitatisme'
La Sala d'Argentona (Plaça Nova, 
14. Argentona) / Fins al 31 de maig. 
Pintures de Pep Suari.

Carme Bufí – M.F. Cortés
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 26 de febrer.
Mostra d’escultura i pintura. 
Associació Sant Lluc per l’Art.

'Salvación'
Centre Cívic Molins (C. de Nicolau 
Guañabens, 23. Mataró) / Fins al 
22 de febrer.
Quadres de Liliya Trukhyna.

'Bamba'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 24 
de febrer.
Obra de la fotògrafa dels colors 
Clara Ballesta.

Jazzeros
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol, 
26. Mataró) / FIns al 28 de febrer.
Fotografi es de Jaume Sancho.

Pablo Ariel Descalzo
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 24 de febrer. 
Dibuixos de realisme a bolígraf. 

'Camins desfets'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 9 de març.
Obra de Gabriel Schmitz.

'Un Planeta de Valors'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Fins al 
25 de febrer.
Recull contes i il·lustracions, Revista 
Valors i Associació Planeta Lletra.

'Agafeu-vos de la mà i pugeu 
a l'infern' 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 26 de febrer. 
De Ramon Guillen-Balmes.  

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 21 de maig:
• Exposició Homenatge a Jordi 
Tardà.
Fins al 6 de març: 
• 'Parelles artístiques del Maresme', 
del projecte CFP Alterarte.
Fins al 5 de març:
• 'Camins d'aprenentatge': 50è 
aniversari de l'escola GEM.

'Qui sóc vull contar-vos…'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 19 
de març.
100 anys d'Els Pastorets de Mataró.

'Fotografi a submarina'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 8 de març.
Fotografi es d'Irene Mestres. 

'Josep Puig i Cadafalch i la 
seva obra'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró). Fins al 28 
de febrer.
Commemoració 150 anys del nai-
xement de l’arquitecte mataroní.

Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (II)'. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Fins al 24 de setembre.
Art català anys 80.

Geografi a de la Rumba Catalana
Biblioteca Municipal d'Argentona 
(c. Gran, 3. Argentona) / Fins al 
24 de febrer.
matges de Juan Miguel Morales i 
textos de Jordi Martí Fabra.

'Plou, neva i pinta' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 2 d'abril.
Ignasi Aballí, Salvador Alibau, 
Daniel García Adújar, Miquel Mont, 
Perejaume i Ignacio Uriarte.

'Al punt de sal'
 Museu Marès de les Puntes (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / Fins 
al 17 de desembre.

'Blanc i negre. Imatges 
Artístiques'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 26 de febrer.
Fotografi es de Vicenç Casanovas.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'La dona al món industrial' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
17 de febrer a les 19h. 
Textos, fotografi es, vídeos, objectes 
i documents que mostren la im-
portància de la dona en el procés 
d'industrialització al nostre país. 
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Gastronomia

La llimona

La llimona és un fruit típic del me-
diterrani, tot i que es pot conrear 
arreu. La llimona és una fruita que 
compta amb excel·lents propietats 
depuratives.

En aquest sentit, un dels prin-
cipis actius de la llimona és l’oli 
essencial que té una acció anti-
sèptica, que inhibeix la prolifera-
ció de microorganismes. També 
afavoreix la digestió i és diürètica. 
Altres qualitats de la llimona és 
que és vitamínica, antioxidant, 
depurativa i digestiva. Destaca, 
especialment,

la vitamina C, coneguda espe-
cialment per l’acció antioxidant i 
desinfectant i també per combatre 

els refredats, que aquesta tempo-
rada estan a l’ordre del dia.

La llimona és usada per preve-
nir l’acció de virus i de bacteris. 
També ajuda l’aparell respiratori 
a combatre infeccions i és útil per 
l’aparell a un bon funcionament 
de l’aparell digestiu, ja que fa una 
funció reguladora. A més a més, 
calma l’acidesa estomacal i és efi-
caç per frenar el vòmit.

La llimona també és beneficiosa 
per l’aparell circulatori, ja que té 
la particularitat de rebaixar la hi-
pertensió i estimular la formació 
de glòbuls vermells.

En l’ús extern, resulta efectiu 
prendre’l en gargarismes per les 
angines i la faringitis. Aplicat sobre 

ferides desinfecta, talla l’hemorrà-
gia i facilita la cicatrització.

Nutricionalment, per 100 grams 
de llimona, obtenim unes 60calo-
ries, un 4% de proteïnes i un 3% 
de fibra. La llimona també conté 
minerals, en especial, calci, mag-
nesi i fòsfor. La llimona no tan sols 
s’utilitza en gastronomia i en coc-
teleria, però també té altres usos, 
per exemple, en perfumeria.
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CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Espectacle "Carnaval" 
de Playback la Gatassa, dimarts 28 de 
febrer a les 17h. • Excursions: Dijous 
16 de març, sortida a Montserrat 
(preu 29€). Dijous 20 d'abril, sortida 
a Castelló D'Empúries (preu 39€). 
Del 15 al 22 de juliol, Gran creuer pel 
Bàltic (preu 1376€). • Ball dimecres 
16,30h a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back 
i Teatre Gatassa.

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Català (divendres). 
Ball en línia (dilluns). Gimnàstica 
(dilluns i dimecres). Informàtica (de 
dill a dij). Patchwork (divendres). 
Petanca (grup femení dimecres 
de 17 a 19h i grup masculí cada dia 
de 10 a 12h). Manualitats (Dilluns 

tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda). 
Pilates i Ioga (dilluns i dimecres). 
Jocs de taula.

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. Plaça 
de les Tereses, 17. Mataró. Tel: 
93.755.14.17.
Febrer: • Dia 23, de compres a 
Andorra (esmorzar a Pons i dinar). 

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h. • Melé de petanca, dimarts. 
• Cursos i tallers: Puntes de coi-
xí, country, balls de saló, pintura, 
dibuix, taller memòria, havaneres, 
relaxació, anglès. Informàtica: pho-
toshop, imatge digital i powerpoint. 
Modisteria (dilluns de 16-19h), Art 
Floral (dimarts de 15.30-18.30h) i 
Pintura sobre roba. Nou curs gra-
tuït de Tai-Txí (inici dimecres 1 de 
febrer 11.30 a 12.30h). • Joc del 9 + 
1: a partir de febrer, cada divendres 
a la tarda de 16 a 18h, amb premis. 

ACTIVITATS //

'La sexualitat i l’afecte a la 
vellesa'
Dimarts 21 febrer / 17h / Residència 
geriàtrica Laia (C. Miquel Biada, 
45. Mataró)
Conferència a càrrec de la Creu 
Roja. 15è cicle d’activitats forma-
tives per a la gent gran.

CULTURA: 'Veritats i mentides 
de la història'
Dimecres 22 febrer / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec d'Antoni Dalmau i Ribalta 
(escriptor).

Grup de lectura
Dijous 23 febrer / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran 
amb la novel·la "El cuaderno de 
Noah" de Nicholas Sparks.

www.totmataro.cat/gentgran
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Sèniors

La saviesa dels anys

Cada sistema soci-econòmic fun-
ciona amb una lògica especifica i 
pròpia que el condiciona. La lògica 
del sistema capitalista és la cobdí-
cia de tenir més diners, no acon-
tentant-se en cap moment, perquè 
no tenen mai prou. Està centrada 
en els diners, en lloc d'estar-ho en 
les persones i qualsevol intent per 
reformar-la està condemnada al 
fracàs, per la seva immutable for-
ça materialista que ho impedeix. 
És per això que si realment es vol 
poder avançar cap a una nova so-
cietat centrada en les persones, és 
imprescindible i necessari endegar 
canvis culturals que apostin per una 
nova lògica, de ser més, en lloc de 
tenir més. Nova lògica que pretén 
cercar la plena ocupació, possible 
amb plantejaments de vida local 24 
hores, que tinguin en compte sobre-
tot el treball i l'habitatge. En el món 
occidental, per fer possible aquest 
canvi cultural, cal tenir en compte 
les ideologies més adequades, com 
les del cristianisme, basat en l'amor 
universal i el moviment llibertari, 
basat en la llibertat individual en 
entorns comunitaris.

Arribat a aquest punt la pretesa 
saviesa dels anys és contradictòria. 
Hi ha qui l'entén de forma confor-
mista i passiva, creient que no hi ha 
res de nou sota el cel i que no cal 
amoïnar-se pel que ha de succeir 
que igualment passarà. Altres, més 
vitalment agosarats i actius, aposten 
per plantejaments radicals, favora-
bles a no perdre el temps amb inten-
tar reformar un sistema capitalista 
obsolet i fer-ho per un nou sistema, 
quina construcció requereix molta 
creativitat. És l'aposta per un enve-
lliment actiu.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Govern i Ciutadans signen pel pressupost 
però CiU s'esborra de la foto
Juan Carlos Ferrando reconeix que "hem sintonitzat i compartim idees i inquietuds" 
i aposta per ser un "estímul des de l'oposició"

Política: Cugat Comas

  "A treballar per Mataró!" va ex-
clamar el portaveu de Ciutadans 
Juan Carlos Ferrando després d'en-
caixar amb l'Alcalde David Bote. 
Era la manera de posar fi l a l'agulla 
després de signar un pacte pel qual 
el partit taronja donarà suport al 
pressupost municipal. A la signatu-
ra s'hi van absentar, a darrera hora, 
el Primer Tinent d'Alcalde Joaquim 
Fernàndez, del grup municipal de 
CiU. Els convergents s'estalvien 
una foto amb Ciutadans però els 
tres regidors del grup se sumaran 
al suport ja anunciat del PP i els 
pressupostos sociovergents su-
peraran l'aprovació defi nitiva de 
forma folgada. Tant el regidor de 
Serveis Centrals Juan Carlos Jerez, 
com el representant de Ciutadans 
i el mateix Alcalde van destacar 
la sintonia mútua que ha propi-
ciat un pacte en el qual el govern 
accepta la majoria d'al·legacions 
presentades.

Un pacte "per sortir del pou"
Per a l'Alcalde Bote l'aprovació 
dels pressupostos "és l'hora de la 
política" i emmarca l'acord dins "el 

clima de buscar consensos, amb 
un debat honest i obert". També 
el mateix Ferrando va reivindicar 
la "proximitat entre els dos par-
tits" i assegura que "després d'un 
inici de legislatura sense massa 
relacions ara veiem que podem 
col·laborar i nosaltres volem fer 
una aposta per la governabilitat 
sent un estímul des de l'oposició".

Ferrando assegura que "com-
partim les necessitats que té la 
ciutat com és la taxa d'atur i hem 
de comprometre'ns en la lluita 
per sortir d'aquesta situació". En 
aquesta línia enumera el segui-
ment de les apostes estratègiques 
de la ciutat, com el Mataró 2022 

o el Districte Tecnocampus com 
"molt necessàries per sortir del 
pou". El mateix document apos-
ta per la dinamització dels eixos 
comercials de tota la ciutat, per 
repensar l'oci nocturn "mante-
nint el Pla d'en Boet com una 
zona atractiva per a joves i gent 
del país, però fent-ho de forma 
sostenible, segura i neta" o per 
nous espais veïnals a Cerdanyola, 
El Palau o Rocafonda. El regidor 
de Ciutadans assegura que donen 
marge de confi ança al govern però 
que farà "un seguiment trimestral 
d'aquest acord, que ha de servir 
per a la regeneració econòmica i 
social" de la ciutat.

Els regidors de CiU es van absentar per ordre de l'executiva del 
PDECAT. El seu president, Alfons Canela, assegura que "no ens 
semblava bé l'escenificació d'un acord polític amb un partit amb 
el qual estem a les antípodes d'absolutament tot". En aquest 
sentit, Canela reconeix que "són uns bons pressupostos, amb 
inversions i dotacions importants, per exemple en dinamització 
comercial" i agraeix "el suport de partits com el PP i Ciutadans" 
però assegura que "Ciutadans no és un partit de progrés com 
l'entenem nosaltres, ni en l'aspecte nacional, ni social, o sigui que 
no hi hem de signar cap tipus d'acord polític". 

El perquè de l'absència

La signatura del pacte entre Ciutadans i l'Alcalde Bote pels pressupostos Daniel Ferrer 
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

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

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

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

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

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

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

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

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

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

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

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

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

B. FITÉ

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

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

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

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

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

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

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

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

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

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

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

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

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

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

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
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Una imatge del curt

José Manuel López, regidor del Partit Popular

D.Ferrer 

Cugat Comas 

 Els dos regidors del Partit Popular 
donen suport als pressupostos mu-
nicipals, ja que el govern ha ac-
ceptat el noranta per cent de les 
al·legacions presentades al projecte 
inicial. “Entenem que l’estabilitat 
política és un valor que ajuda a l’es-
tabilitat econòmica i nosaltres som 
un partit possibilista i pragmàtic, 
no com els que parlen de deutes 
il·legítims o desobediències", as-
segura José Manuel López.

José Manuel López es mostra 
content de l'acceptació d'una 
amplíssima majoria de les 32 al-
legacions que els populars van 
presentar al govern. Entre aquest 
catàleg destaca el repartiment per 
tota la ciutat de la compra de pisos 
per a lloguer social, major trans-
parència en el repartiment dels 
ajuts socials o repensar el model 
fi ral de la ciutat. En molts dels 
casos, el govern ha acceptat es-
tudiar les mesures que proposa 
el PP, que demana que no quedin 
en el tinter. Per això proposa fer 
un seguiment i nomenar respon-
sables polítics dels quatre àmbits 
amb plans estratègics endegats, 

El govern accepta el 90 per cent d’al·legacions i López 
confia que “l’estabilitat política faciliti l’econòmica  

El PP vota a favor dels 
pressupostos municipals

  Un grup de cinc estudiants del 
grau de Mitjans Audiovisuals del 
Tecnocampus busquen fi nança-
ment a Verkami per crear un curt-
metratge per denunciar l’ús exces-
siu dels smartphones o telèfons 
intel·ligents, en la societat actual. 
Pel curt de fi cció, els estudiants 
necessiten 1.500 euros que es pro-
posen trobar a través de Verkami.

“Estàvem cansats d’observar 
conductes addictives”, expliquen 
el grup de joves en un comunicat 
enviat als mitjans. Han contactat 
amb un equip de psicologia espe-
cialitzat en noves tecnologies per 
buscar assessorament i empren-
dre el projecte que donarà lloc al 
curtmetratge.

Verkami obert
Abans, però, els alumnes del TCM 
necessiten 1.500 euros per tirar 
tota la iniciativa endavant. Un fi -
nançament que cerquen a través 
de la plataforma Verkami i que 
serviria per sufragar tots els cos-
tos derivats del curtmetratge. Les 
recompenses van des de samar-
retes corporatives fi ns al sorteig 
per formar part del repartiment 
del vídeo. | Red

A càrrec d'uns estudiants 
del Tecnocampus

Curtmetratge 
contra l’ús excessiu 
dels smartphones

6

El refugi de Cal Pilé té sis 
anys i l'SPAM té 
adjudicat el servei fins el 
2018

com són el Mataró 2022, el Port, 
Iveco-Pegaso i el Tecnocampus 
o la publicació durant el primer 
trimestre d'aquest any de l'infor-
me sobre l'estat de PUMSA que 
ha de servir "per repensar l'em-
presa i el seu futur a la ciutat", 
segons López.

Ocupació i comerç
Les al·legacions populars van 
en el sentit de facilitar la crea-
ció d'ocupació. En aquest sentit 
aposten per modular la formació 
juvenil als perfi ls més demandats 
pel mercat laboral, polítiques de 
foment del comerç tradicional i 
agilitzar els projectes del Sorrall 
i Mataró Parc per "generar-hi ac-
tivitat econòmica".

Altres propostes populars que 
s'han acceptat és la recuperació 
en determinades zones i casos de 
l'antic servei de recollida de vo-
luminosos, l'estudi exacte de les 
despeses i l'impacte econòmic dels 
esdeveniments culturals com Les 
Santes o una major aposta pels 
agents cívics a partir dels plans 
d'ocupació. | Cugat Comas
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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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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

Gamma Range Rover Evoque: consum combinat 4,2-8,6 l/100 km, emissions de CO2 109-201 g/km. 

 

*P.V.P. del Range Rover Evoque eD4 150 CV 4x2 Pure Tech manual des de 31.390 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost 
de matriculació inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en 
funció de la comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU 
segons condicions contractuals, amb un import mínim a finançar de 19.000 €, a un termini mínim de 24 mesos i una permanència mínima de 
24 mesos. Oferta vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/10/2016 a penínsulai territori insular. El vehicle pot no correspondre's amb el que 
està d’oferta.
 

 

LAND MOTORS 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
www.landmotors.es

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

- Retrovisors exteriors de plegat elèctric, tèrmics 
  i amb il·luminació de voreres

- Control de distància d´aparcament davanter 
  i darrer amb càmera posterior

- Cristalls Privacy

El Range Rover Evoque s'adapta perfectament a 
la ciutat. Posseeix un disseny innovador i el 
motor diésel Ingenium totalment d'alumini, el 
millor motor que hem fabricat amb menor 
consum i emissions més eficients. Les llegen-
dàries prestacions de Land Rover milloren encara 
més amb el nou All-Terrain Progress Control. 

Evoque_150x228_TOT MATARO_CAT.pdf   1   10/10/16   11:26
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

 La Sirena CNM juga la fi nal, però 
 no pot revalidar el títol de l'any passat 
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el Esporttot
Marcelo Luna
Futbol  CE MataróEl Personatge

"Personalment, no tinc cap 
dubte que assolirem 
l'ascens de categoria"

Estava mirant aquest diumenge 
per la televisió la final de la Copa 
de la Reina de bàsquet entre l'Spar 
CityLift Girona (on, per cert, hi 
juga la mataronina Rosó Buch)
i el Perfumerías Avenida que es 
disputava al pavelló de Fontajau 
de Girona. L'escenari de les gestes 
del Valvi, Casademont i, final-
ment, Akasvayu, ple d'aficionats 
que volien veure la competició de 
bàsquet femení i un ambient de 
bàsquet espectacular. Per desgrà-
cia per al públic gironí, al final no 
hi va haver sort, i el Perfumerías 
es va endur el títol amb un par-
tidàs de la maresmenca Sílvia 
Domínguez.

El mateix cap de setmana tam-
bé s'ha disputat la Copa de la 
Reina de waterpolo, amb la pisci-
na del CN Terrassa plena els tres 
dies de competició. La Sirena no 
va poder repetir l'èxit de la tempo-
rada passada i va caure clarament 
a la final davant el sempre favorit, 
Astralpool Sabadell. Malgrat tot, 
l'èxit de la competició va ser total.

Perquè, si amb un més que 
discutible i lamentable suport i re-
percussió mediàtica en els mitjans 
habituals ja s'aconsegueix aquest 
seguiment, no vull ni imaginar el 
que seríem capaços de veure si 
rebessin el tracte que es mereixen, 
perquè l'espectacle ja el donen.

A la WNBA han buscat un sis-
tema per mantenir l'aficionat 
del bàsquet enganxat, fent que 
competeixin quan la competició 
masculina ja ha acabat la seva 
temporada. Els pavellons registren 
bones entrades i les audiències 
televisives són bones, per tant, no 
ens podem excusar en un suposat 
no seguiment per evitar fer el pas.

Si realment creiem en una soci-
etat igualitària on no hi tingui lloc 
cap tipus de discriminació, potser 
ja seria hora que fóssim valents i 
convertíssim el seguiment a l'es-
port femení en la norma i no com 
passa actualment que, com els at-
letes olímpics, només sabem que 
existeixen un cop cada 4 anys o 
quan juga la selecció espanyola.

L'esport femení mereix més atenció
La Copa de la Reina de bàsquet i waterpolo en són exemples

Agenda
CASA

NATACIÓ Campionat d'Espanya
LLARGA DISTÀNCIA EN PISCI-
NA DE 50 METRES
Dissabte 18 i diumenge 19 | CN Mataró

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - LLAVANERES
Diumenge 19 | 12 h | Municipal Cirera
FUTBOL 3a Catalana
UD MOLINOS - VILASSAR B
Diumenge 19 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOVENTUT MAT. - SESROVIRES
Dissabte 18 | 18 h | Pavelló Teresa Maria Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JOVENTUT MAT.- GAVÀ
Dissabte 18 | 19:30 h | Pavelló Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MATARÓ FEIMAT - CORNELLÀ
Diumenge 19 | 18.30 h | Palau Josep Mora

FORA
WATERPOLO Divisió Honor Fem. 
CN SABADELL- LA SIRENA CNM
Dissabte 18 | 11.00 h | Piscines Carles Ibars 
WATERPOLO Divisió Honor Masc. 
CN SABADELL - QUADIS CNM
Dissabte 18 | 12.45 h | Piscines Carles Ibars

FUTBOL 2a Catalana
EUROPA B - CE MATARÓ
Diumenge 19 | 12.15 h | Nou Sardenya

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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14 CN SABADELL

7  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Liana Dance (1), Marina 
Zablith, Marta Bach (1), Clara Cambray 
(1), Ciara Gibson (2), Laura López (1), 
Alba Bonamusa, Ona Meseguer (1), 
Júlia Soler, Maria Bernabé, Júlia Nieto, 
Cristina Terrado (ps). 

PARCIALS: 3-1, 3-3, 4-1, 4-2.

COPA DE LA 
REINA

El potencial sabadellenc va 
trencar el partit al 3r quart

La Sirena CN Mataró no va poder 
repetir la gesta de l'any passat i va 
perdre davant el CN Sabadell, a la 
fi nal de la Copa de la Reina dispu-
tada a Terrassa. El potencial de 
l'equip sabadellenc, va imposar-se 
clarament, destacant l'estatuniden-
ca Neushul que va fer 4 gols i va 
ser la MVP de la fi nal.

La defensa i les aturades d'Es-
ter, i les contres, van catapultar el 
Sabadell cap a un 3-1 al fi nal del 
primer quart. El segon quart va 
ser el més igualat i es va tancar 
amb parcial de 3-3, gràcies a un gol 
de Marta Bach en superioritat en 
el darrer atac abans del descans. 

El Sabadell recupera el 
títol perdut 
QUARTS DE FINAL
LA SIRENA CNM - Moscardó ............... 11-7
Zaragoza - Mediterrani  ......................5-17
Terrassa - Rubí ......................................10-7
Sabadell - Sant Andreu.......................13-9
SEMIFINALS
LA SIRENA CNM - Mediterrani .......... 10-8
Terrassa - Sabadell ...............................1-16
FINAL
CN Sabadell - LA SIRENA CNM .......... 14-7

Torna la lliga amb un 
altre duel a Sabadell
Aquest cap de setmana es reprèn la 
competició de lliga de Divisió d'Honor 
i La Sirena CN Mataró s'ha d'enfrontar 
novament contra el CN Sabadell, a la 
piscina de Can Llong, el dissabte a les 
11 hores. Recordem que el Sabadell 
ho ha guanyat tot i La Sirena només 
ha perdut aquí a Mataró contra les de 
Nani Guiu per 3-12, i busca un triomf 
que en lliga encara no ha aconseguit 
mai.

Dos partits en tres 
dies
14a jornada (11 febrer)
Terrassa - Sabadell ...............................6-8
Barceloneta - QUADIS CNM ................ 17-6
Canoe - Barceloneta ............................6-17
QUADIS CNM - Mediterrani ............. dia 16
Classificació 
Barceloneta 39; Sabadell 37; Terrassa 
30; QUADIS CNM 27; CN Barcelona 23; 
Canoe 20; Sant Andreu 19; Mediterrani 
13; Catalunya  i Navarra 9; Rubí 7; 
Molins 3.
15a jornada (18 febrer)
Sabadell - QUADIS CNM (DS 12:45 h)
També desplaçament a Sabadell
Aquest cap de setmana el Quadis 
haurà jugat el dijous contra el "Medi" 
i el dissabte visita el Sabadell, després 
del partit de les noies. El rival, el 2n 
classificat, és complicadíssim. Als 
quarts de la Copa en aquella mateixa 
piscina fa poc es va perdre per 11-5.

S'han de conformar emb el 
subcampionat

La Sirena CNM, al podi. | @REVISTAESPORT

En el tercer quart es va trencar el 
partit, quan la defensa mataronina 
va afl uixar i el Sabadell va treure 
el seu potencial en el xut exterior 
davant el qual la portera holandesa 
no va poder fer res. En el darrer 
quart més del mateix per acabar  
doblant en el marcador.

Div.Honor Masc.

El camí fins a la final

10 LA SIRENA CNM

8  CE MEDITERRANI

LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz 
portera; Dance, Zablith, Bernabé, Nieto, 
Bonamusa (1), Cambray (1), Gibson (3), 
Bach (1), Meseguer (2), Soler, López (2).
PARCIALS: 3-1, 3-1, 2-1, 2-5.

L'equip madrileny va sortir molt 
mentalitzat, davant un equip ma-
taroní que reservava forces, i al 
descans la cosa estava igualada. 
Un parcial de 3-0 a l'inici de la re-
presa va obrir un forat que ja se-
ria decisiu.

En el partit de semifi nals jugat el 
dissabte La Sirena va defensar bé 
davant l'equip barceloní i va deixar 
el partit encarrilat al descans. Amb 
el matx decidit les rotacions van 
permetre que el "Medi" maquillés 
el marcador una mica.

11  LA SIRENA CNM

7  CN MOSCARDÓ

LASIRENA CN MATARÓ: Willemsz, 
Dance (1), Zablith (1), Bernabé, Nieto, 
Bonamusa (2), Cambray (2), Gibson (1), 
Bach, Meseguer (2), Soler, López (1).
PARCIALS: 3-2, 1-1, 4-2, 3-2.

Div.Honor Fem.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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8  CE MATARÓ

0  LLOREDA

CE MATARÓ: Joel, Isma, Rueda, Kiku, 
Willy (Sergio López, que debutava 
procedent de La Llàntia, 57'), Fiti (Parri 
46'), Óscar (Mario 68'), Ricky, Palanco 
(Ariño 57'), Marcelo i Aitor Gonzàlez 
(Sergio Urbano 57'.

GOLS: 6' PALANCO (1-0); 12' AITOR de p. 
(2-0); 16' MARCELO (3-0); 31' AITOR de p. 
(4-0); 45' PALANCO (5-0); 51' MARCELO 
(6-0); 75' MARCELO (7-0); 81' MARCELO 
(8-0).

1  SANT ADRIÀ

0  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Ximillo (Omar 
63'), Kaddur, Albertito, Roger, Said, 
Joel, Cristian Romero (Carlitos 86'), 
Peque (Albert Garrido 81'), Joan (Aleix 
63'), Ivan (Pereira 73').
GOL: 55' Ivan Sànchez (1-0)

SEGONA
CATALANA

Marcelo va ser el protagonista 
amb un pòquer de gols

El CE Mataró va golejar per 8-0 el 
Lloreda badaloní en un partit que va 
estar clarament dominat per l'equip 
groc-i-negre, que es manté líder de 
la 2a Catalana. Feia 22 anys (tem-
porada 94-95 amb un 9-0 contra 
el Roses a 1a Catalana) que l'equip 
groc-i-negre no feia tants gols en 
un partit. El gran protagonista de 
la tarda va ser Marcelo, que va fer 
quatre gols. 

La primera ocasió va ser del 
Lloreda, però la van desaprofi tar 
i de seguida el Mataró va comen-
çar a superar l'avançada defensa 
badalonina creant moltes ocasi-
ons de gol i així al quart d'hora ja 
n'havien entrat tres. I al descans, 
quan el Lloreda ja havia rebut una 

vermella, ja n'havien caigut cinc. 
A la represa els visitants van jugar 

amb 9, perquè van rebre una altra 
expulsió al descans i en van caure 
tres més, com n'haguessin pogut 
caure més si l'equip local hagués 
premut del tot l'accelerador.

Dura derrota de la UD Cirera a Sant 
Adrià en un partit deslluït pel fred i 
el vent. Amb aquest resultat l'equip 
groc continua en zona de descens 
a un punt dels llocs de salvació. 

L'equip cirerenc va començar 

Punxa el tercer

21a jornada (12 febrer)

Sant Adrià - CIRERA ...............................1-0
CE MATARÓ - Lloreda ............................8-0
SANT POL - Besós BV ............................. 2-1
PREMIÀ MAR - Badia ..............................1-0
Guineueta - Europa B ........................... 2-3
Sarrià - Carmelo .................................... 3-2
LLAVANERES - Martinenc B ................... 1-1
Canyelles - Fundació Grama  .............. 1-5
Llefià - Esp. Can Pi  ............................... 3-2

Classificació 
CE MATARÓ 43; Fund. Grama 42; Guineue-
ta 39; Llefià 38, SANT POL 36; Sant Adrià,  
34; Europa B 32; PREMIÀ MAR 31; Besós BV 
30; LLAVANERES i Sarrià 29; Canyelles 26; 
Lloreda 22, CIRERA i Martinenc B 21, Badia 
i Esp. Can Pi  17; Carmelo 10.

22a jornada (19 febrer)

Europa B- CE MATARÓ (DG 17 h)
UD CIRERA- LLAVANERES (DG 12 h)
Badia - SANT POL (DG 12 h)
Fund. Grama- PREMIÀ (DG 11:45 h)
Derbi a Cirera
Aquest diumenge el Cirera té un partit 
molt important al seu camp. Un derbi 
que no se li hauria d'escapar, ja que 
d'altra manera la seva situació seria 
molt preocupant.
El CE Mataró es desplaça al camp de 
l'Europa B, un equip que acaba de 
guanyar al camp de la Guineueta, on 
havien perdut els dos primers. Per 
tant no serà fàcil guanyar, com no 
ho va ser a la primera volta quan el 
Mataró va patir per aconseguir un 2-1.

Triomf molt important
El juvenil del CE Mataró va guanyar 
per 3-1 el Manresa i d'aquesta forma 
se situa en 11è lloc amb 26 punts i 
s'allunya de la zona de descens. 
El dissabte intentaran puntuar al 
camp del Damm B (8è amb 33 punts).
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Granollers- CE Mataró  B 1-0; Cadet 
(Pref) Vilassar Dalt- CEM 2-2; Infantil 
(Div. Honor): CEM - Segre 3-1. Pugen al 
7è lloc amb 27 punts.

 Feia 22 anys que no es veia

entonat i dominant, però de segui-
da va canviar la tònica i van ser els 
locals els que van disposar de dues 
bones ocasions abans del descans.

A la represa va continuar la ma-
teixa tònica, amb poques ocasions, 
però l'equip adrianenc es va avan-
çar arran d'una falta directa. 

Després Antonio Gonzàlez va 
començar a fer canvis i l'equip va 
tenir més verticalitat i poc abans 
del fi nal Albertito va estar a punt 
d'empatar, però el seu xut va anar 
al travesser i l'equip cirerenc no 
va trobar premi als seus esforços.

Lliga Nac. Juvenil

Continuen en zona de descens

el Esporttot FUTBOL
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1   PLA D'EN BOET

2   UD MOLINOS

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado (Valle 
57'), Marc Fernàndez, Carrasco (Carlos 
Gonzàlez 77'), Marc Palau, Valencia 
(Eric 77'), Àlex Palau, Silva (Javi Rodrí-
guez 27'), Ito Palanco, Youness, Moussa.
UD MOLINOS: Sandro Pulido, Isaac Ramos 
(Jonatan 88'), Abel Moreno, Hèctor Deniz, 
Llavero, Roca, Badre, Rubén Moreno (Óscar 
51'), Beltrán, Manrique, García Mesa (Gorka 
71')

TERCERA
CATALANA

La UD Molinos va aconseguir la seva 
quarta victòria en quatre derbis 
que ha jugat aquesta temporada. 
Els molinencs als 6 minuts ja gua-
nyaven per 0-2 amb gols de García 
Mesa i Gerard Roca. Els locals es 
van anar refent del cop i poc abans 
del descans van reduir amb gol de 

La Llàntia primer local

21a jornada (12 febrer)

PLA D'EN BOET - MOLINOS.................... 1-2
Pineda - Vilassar Dalt ..........................0-2
MATARONESA - Young Talents  ........... 1-2
Cabrils - Argentona ...............................0-1
Arenys Mar - Districte 030 .................3-5
Santvicentí - Cabrera ............................ 3-1
Singuerlín - Premià Dalt ...................... 2-5
LA LLÀNTIA - Turó Peira .......................1-0 
Vilassar Mar B - La Salut .....................4-0
Classificació 
Districte 030 CE i Argentona 44; Young 
Talents Badalona Sud 43; Premià Dalt 
41; Singuerlín i LA LLÀNTIA 36; MOLINOS 
35; Vilassar Mar B 34; MATARONESA  33; 
Santvicentí 27; Vilassar Dalt  24; La Sa-
lut i PLA D'EN BOET 23; Arenys de Mar 
22; Cabrera 20; Cabrils 19; Turó Peira 13; 
Pineda 0.

22a jornada (19 febrer)

Premià Dalt - PLA D'EN BOET (DS 16 h)
MOLINOS - Vilassar B (DG 12 h)
Argentona - LA LLÀNTIA (DS 18 h)
Turó Peira - MATARONESA (DG 12 h)

Només el Molinos a casa
Només el Molinos juga a casa, però a 
Argentona també hi ha un bon partit 
amb la visita de La Llàntia.

Grup 5è (16a jornada)
ROCAFONDA - JUVESPORT ...................5-0
JUVENTUS- MATARÓ ATHLETIC ...........2-0
Dosrius- ACELL CERDANYOLA .............. 1-7
El Rocafonda és líder amb 39 punts, 
per davant del Tiana (37), que té un 
partit menys. Segueixen Calella (34), 
Mataró Athlètic (30) i Juventus. (29)

Grup 6è (10a jornada)
Alzmarora- MOLINOS B  ........................ 3-1

Grup 3r
CE MATARÓ- Mollet ................................6-0
S.Perpetua-  MOLINOS ..................ajornat
El Molinos és 4t amb 31 punts, i el CE 
Mataró és 7è amb 12 punts. Vilassar de 
Mar és líder amb 42.

 El Molinos és el "rei dels derbis"

La plantilla del Molinos. | ARXIU

Quarta Catalana

1  MATARONESA

2  YOUNG TALENTS

MATARONESA: Paco, Hassan, Carlos, 
Comas, Tommy, Toni, Bryan, Vicente, 
Koke (Aitor 71’), Aldo, Miguel, Jurado, 
Edgar i Rafa.

Victòria treballada de l'equip llan-
tienc, davant un equip en zona de 
descens, però que va defensar orde-
nadament. L'equip local només va 
poder trobar premi a l'esforç en el 
minut 80 amb una rematada de cap 
d'Aitor Moreno a centrada d'Isra.

La Mataronesa va portar el pes del 
partit, però els badalonins es van 
avançar amb 0-2 avançada la se-
gona part. Després,  tot i quedar-se 
amb nou, només van encaixar un 
gol obra de Toni. Bryan va tenir 
l'empat però el porter es va lluir. 

1  AD LA LLÀNTIA

0  TURÓ PEIRA

AD LA LLÀNTIA: Picó, Carmona, 
Blasco (Jerreh 46'), Hèctor Urbano, 
Artero, Delfí (Diallo 61'), Jordi Cano, Isra 
(Chamarro 89'), Aitor Moreno, Sergio 
Cobo (Toni Martín 85'), Ibu.

2a Catalana Fem.

Marc Fernàndez. A la segona part 
van buscar l'empat, però l'equip 
visitant va resistir amb bona de-
fensa, tot i jugar el darrer quart 
d'hora en inferioritat.

El Quadis CNM de tennis taula 
guanya el segon classificat

L'equip de tennis taula del Quadis 
CN Mataró va obtenir aquest cap 
de setmana dues grans victòries a 
la Divisió d'Honor Estatal, que el 
situen de ple en la lluita per entrar 
a disputar les fases d'ascens a la 
Superdivisió Estatal.

El dissabte van derrotar per 
4-2 el segon classifi cat, l'Helios 
de Saragossa, equip que fi ns ara 
només havia perdut dos partits. 
Xavier Peral i Yordi Jason Ramos 

van obtenir dos triomfs cadascun 
i Sergi Grau va completar l'equip.

El diumenge van superar per 
5-1 el Borges B, amb dos triomfs 
de Xavier Peral i de Sergi Grau i 
un de Yordi Jason Ramos. L'equip 
s'ha situat en cinquè lloc amb 14 
punts en els 12 partits jugats, amb 
possibilitat d'accedir a una de les 3 
places que jugaran la fase d'ascens.

El femení, per la seva banda, ocu-
pen el desè lloc d'un grup d'onze.

FUTBOL - TENNIS T. www.eltotesport.com |  P. 5
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33 UE SARRIÀ DE TER

27 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores i 
Pol Gavañach porters; Pol Vallhonesta, 
Oriol Vaqué, Bernat Muñoz (10), Bernat 
Bonamusa (3), Jan Bonamusa (2), Marc 
Pey (4), Daniel Aguilera, Marc López (2), 
Carlos López, Àlex Bosch (2), Oriol Prat 
(3), Berenguer Chiva.

PARCIALS CADA 5': 3-1, 6-5, 9-7, 13-9, 
15-12, 18-13 descans; 20-17, 22-19, 25-20, 
28-23, 31-24, 33-27.

12 SALLE MONTCADA

44 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espe-
jo porteres, Ona Muñoz (12), Isa Latorre 
(5), Glenda Alís (5), Roser Villalba, Katina 
Juàrez (2), Sandra Fargas (8), Irene Her-
nàndez (4), Saray Romero (5), Marina Seda 
(1), Tinna Falconi (2), Zara Verdugo.

1A ESTATAL
MASCULINA

Tot i no perdre la cara en cap 
moment, els mataronins ca-
uen davant un rival superior

El Joventut tenia un desplaçament 
complicat a la pista d'un dels equips 
que lluita per entrar a la fase d'as-
cens, i va haver de cedir a la supe-
rioritat d'un equip que només ha 
perdut un partit a casa en tres anys. 

L'equip d'Àlex Viaña va sortir 
molt connectat amb la seva defensa 
3:3, i va mantenir la igualtat fins 
avançada la primera part. Però les 
errades al segon tram van fer que 
l'equip gironí marxés al descans de 
cinc gols, tot i la gran primera part 
de Bernat Muñoz (7 gols). 

A la represa el Joventut va reduir 
a dos gols (22-20) als deu minuts 
i semblava que podria ficar-se en 
el partit. Però ni la sort en els llan-
çaments, ni la força, ni l'arbitrat-
ge, van ajudar per arribar al final 
amb opcions.

El líder guanya el derbi
19a jornada (11 febrer)
La Roca - Granollers B  ....................22-32
Sarrià - JH MATARÓ  .........................33-27
Sesrovires - Sant Joan Despí  .......28-25
Palautordera - OAR Gràcia  ............24-25
Montcada - Bordils B  .........................31-21
S.Bonanova - Sant Cugat ................ 27-29
Sant Quirze - S.Esteve Palaut. .......35-25
Esplugues - S. Martí Adrianenc .....25-28

Classificació 
Granollers B 36, S. Martí  32; Sant Quir-
ze 30, Sarrià 29; Sesrovires 27, Sant 
Joan Despí 21; La Roca 19; Montcada 
16; JH MATARÓ 15; S.Esteve Pal. 14; Sant 
Cugat, Bordils B i OAR Gràcia 13; Palau-
tordera 12; Esplugues 9, Bonanova 5.
20a jornada (18 febrer)
JH MATARÓ - Sesrovires (DS 18 h)
Rival molt difícil, però que ha caigut a 
Mataró en les cinc darreres visites.

Els primers no fallen 

18a jornada (11 febrer)
Montcada - JH MATARÓ ................... 12-44
S.Joan Despí-  Coope Sant Boi ...... 18-20
Gavà - Sant Quirze .............................21-24
Canovelles - OAR Gràcia B ..............25-26
Cardedeu - Vilanova Camí ...............25-17
Lleida Pardinyes - Vilamajor .......... 27-29
Granollers At. - Ascó ........................ 27-25
Classificació
JH MATARÓ 35, S. Quirze 31, Vilamajor 
27; Cardedeu 26; Granollers At. 24; Llei-
da Pardinyes 22; Vilanova Camí 17; Ca-
novelles i Ascó 16; SJ Despí B  13; Sant 
Boi 11; Gavà 7; Gràcia B 5; Montcada 1.
19a jornada (18 febrer)
JH MATARÓ - Gavà
Un altre partit fàcil per al líder.

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: Escola Pia Gr.- 
JHM B 24-27; Cad. M (2a C): Garbí - JHM 
41-21; Inf. M. (Lliga): JHM - S.Quirze 19-
24; Juv.F.:  JHM - Palautordera 17-16; Inf. 
Fem.: S.Quirze B - JHM 17-23.
1a Cat. Fem: Llavaneres Caldetes - 
Montgrí 21-13; 3a Cat: Llavaneres Calde-
tes - Agramunt 25-20; 4a Cat.: Llavane-
res Atl.  -  Gavà C 27-23. 

Apallissen el cuer a casa seva

Derrota en una pista difícil

Partit molt seriós el que va jugar el fe-
mení del Joventut a la pista del cuer 
de la categoria, per acabar guanyant 
de forma contundent. D'aquesta ma-
nera el líder manté el seu avantatge. 
Gràcies a la intensitat defensiva i 
a ràpids contraatacs, en pocs mi-
nuts es va agafar un bon avantatge. 
Aquesta intensitat es va mantenir i 
la diferència va anar pujant.

Derrotats a Sarrià (Foto: V. FUSTER/ UES)

Hockey Herba - Un empat 
i una derrota, els resultats 
per a l'Iluro Hockey Club

Cap de setmana de poc lluïment 
per als primers equips de l'Iluro 
Hockey  Club.

L'equip masculí, que disputava 
l'última jornada de la primera fase 
de la competició va veure com per-
dia el seu 14è partit de la temporada 
després d'encaixar un contundent 

8 a 0 a la pista de l'Egara 1935, en 
un partit que ja es preveia difícil.

L'equip femení, per la seva ban-
da, va aconseguir un amarg empat 
davant del Catalònia HC. Les juga-
dores d'Arseni Sañé arribaven amb 
ganes després d'haver empatat a la 
pista del líder la jornada anterior, i  
desplegant un bon joc es van avan-
çar per 1 a 0. Les visitants, però, 
van aprofitar un contraatac a l'úl-
tim quart per aconseguir l'empat.

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL-HOCKEY
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

136 €
SIN LÍMITE
DE UNIDADES

Sólo 3cm de alto
Plato pietra desde

www. gress.es

120x70
120x80

100x70
100x80

170x70
170x80

160x70
160x80

140x70
140x80

Antracita Cemento Beige blanco

100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

Rejilla acero inoxidable INCLUIDA
Válvula incluida
Medidas disponibles en stock:

2P GRESS ARGENTONA 1759.indd   2 15/2/17   9:49



PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

COLUMNAS DE DUCHA Grifería inteligente

Termostática de ducha con 
columna fi ja cromada
Cartucho metálico antical 
y autocalibrable
Botón de seguridad 38º

Termostática de ducha con 
columna telescópica cromada
Cartucho metálico antical y 
autocalibrable
Botón de seguridad 38º

Monomando de ducha con 
columna fi ja cromada
Rociador orientable de 20cm
Mango ducha con limitador 
de caudal

Termostática de ducha con 
columna telescópica cromada
Tecnología GRB Live, temperatura 
constante
Botón de seguridad 38º
Cartucho metálico antical y 
autocalibrable

322,30€/ud140,50€/ud231,40€/ud314,05€/ud

Mod.  
KALA

Mod. 
TENDER

Mod. 
PROJECT

Mod. 
PREMIER

AHORA: AHORA: AHORA: AHORA:

ANTES: 
523.70 €/ud

ANTES: 
459.20€/ud

ANTES: 
238.70€/ud

ANTES:  
557.30 €/ud

DIFERENCIAS CLARAS DE UN NÚMERO 1:
Cartucho certifi cado por Aenor | No necesita calibración | Cartucho 100% latón sin fi ltros
Súper silencioso | Funciona a muy baja presión | Para todo tipo de calderas

Botón de seguridad 38ºBotón de seguridad 38º

FRONTAL DE 
DUCHA FIJO
+ CORREDERA

PLAZO MEDIO
DE ENTREGA 48H

GARANTÍA 
5 AÑOS

· 3 años de garantía.· 3 años de garantía.
· Antical incluido.· Antical incluido.
· Sin perfi l inferior.· Sin perfi l inferior.
· Cristal de seguridad de 6mm.· Cristal de seguridad de 6mm.
· Anchura desde 95cm a 2m.· Anchura desde 95cm a 2m.
· También disponible con cristal transparente· También disponible con cristal transparente

DESDEDESDEDESDE

215€

Precio para frontal transparente de 95cmPrecio para frontal transparente de 95cm
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Els mataronins no es van 
despenjar en cap moment 
però l'experiència local va ser 
clau al final

El Mataró Feimat visitava el diu-
menge al matí la pista del líder, el 
Flanigan Calvià, i ho feia en una 
espiral més positiva de joc des que 
l'equip va tornar de les vacances 
nadalenques. En tot cas, els de 
Charly Giralt eren conscients que 
es tractava d'un repte majúscul.

De fet, el partit va començar bé  
per als grocs, que van dominar tota 
la primera meitat, arribant al des-
cans amb el marcador refl ectint 
un 32 a 36.

A la segona part, però, el líder 
va exercir el seu paper de favorit 
i va reaccionar, arribant a l'últim 
quart amb el partit empatat. Un 
últim període que va tirar d'expe-
riència i bona defensa per guanyar.

Els vallesans només van 
aguantar el primer quart amb 
el partit igualat

Partit desigual el disputat a l'Euse-
bi Millán el passat dissabte, on els 
mataronins no van tenir problemes 
per desfer-se del Sant Gervasi, en 
el seu intent per no despenjar-se en 
la lluita per la primera posició de 
Copa Catalunya amb el Sant Josep.

 Els de Mollet del Vallès només 
van ser capaços d'aguantar el pri-
mer quart al conjunt d'Alberto Peña 
que, tot i això, ja dominaven per 
18 a 16.

Al segon quart l'atac mataro-
ní va començar a funcionar com 
ens té acostumats, obrint les pri-
meres diferències importants. I a 
la segona part la diferència ja va 
ser insalvable per als visitants. Els 
taronges, a més a més, sumen el 
premi d'empatar amb el Sant Josep.

Un altre bon partit de Diallo. | ARXIU

Els mataronins no van perdonar. | D.F

 El Mataró Feimat planta cara 
però cau a la pista del líder 

66 FLANIGAN CALVIÀ

59 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (10), Guallar 
(6), Serratacó (14), Cabrera (2), Rodríguez 
(3), Ventura (-), Romero (6), Espiga (10), 
Tardio (-) i Miralles (8). 17 de 49 en tirs 
de 2, 6 de 19 en tirs de 3 i 7 de 12 en tirs 
lliures.

PARCIALS: 15-19, 17-17, 18-14 i 16-9.

LLIGA EBA 
- Grup C

Sense canvis a la zona 
baixa de la taula 
16a jornada (11-12 de febrer)
Calvià - MATARÓ FEIMAT ................. 66-59
Collblanc - Grup Barna .................... 71-68
ARENYS - Castellbisbal .................... 75-74
Sant Nicolau - Salt ............................63-74
Santfeliuenc - Martorell .................66-90
JAC Sants - Menorca ....................... 73-66
Cornellà - Olivar ............................... 89-59

Classificació 
Calvià i Martorell, 28; Menorca, 27; Salt 
i Collblanc, 26; ARENYS, 25; Cornellà, 24; 
JAC Sants, Castellbisbal i Santfeliuenc, 
23; Grup Barna, 22; Sant Nicolau, 21; 
MATARÓ i Olivar, 20.

17a Jornada (18-19 de febrer)
El Mataró Feimat rebrà el Cornellà 
aquest diumenge 19 a les 18.30 hores 
al Josep Mora. Un partit important pels 
mataronins, que comencen a estar 
obligats a guanyar tots els partits de 
casa si volen optar a la salvació.

Tornen a encapçalar la 
classificació 
16a jornada (11-12 de febrer)
Bisbal - Santa Coloma ..................... 69-85
M. PARC BOET - Sant Gervasi ........88-68
Vic - Pia Sabadell ...............................81-74
Artés - Badalonès ..............................83-71
Granollers - Sant Quirze ...................81-76
Sant Narcís - CN Sabadell ..............50-60
Sant Josep - Sant Cugat ................. 72-73

Classificació 
Sant Josep i MATARÓ PARC BOET, 30; Vic, 
28; Artés, 27; Santa Coloma i Sant Cugat, 
26; Granollers, 25; Badalonès, 23; Sant 
Narcís, 22; Bisbal, 21; CN Sabadell i Quir-
ze, 20; Sant Gervasi i Pia Sabadell, 18.

17a jornada (18-19 de febrer)
Després d'aconseguir empatar amb el 
Sant Josep al capdavant de la classifica-
ció, el Mataró Parc Boet visitarà la difícil 
pista del Sant Cugat aquest dissabte a 
les 19.30 hores, precisament el boitxí del 
Sant Josep aquesta passada jornada i 
que es trobarà pletòric de confiança per 
rebre el conjunt mataroní.

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet molt 
superior al Sant Gervasi

88 MATARÓ PARC BOET

68 SANT GERVASI

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (5), 
Canals (3), Smith (16), Hermoso (17), 
Naharro (12), Franch (-), Corella (3), Duran 
(-), Pavkovic (14), Rubio (14) i Forcada (4). 
24 de 42 en tirs de 2, 9 de 22 en tirs de 3 i 
13 de 28 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-16, 24-17, 26-20 i 20-15.

el Esporttot BÀSQUET
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61  TGN BÀSQUET

67  PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (10), 
Gómez (7), Murat (6), A. García (-), 
Magriñà (-), E. García (4), Cárceles 
(4), López (1), Harris (15), Turner (10) i 
Keohe (10). 16 de 38 en tirs de 2, 3 de 12 
en tirs 3 i 26 de 35 en tirs lliures. 

PARCIALS: 12-19, 15-22, 22-13 i 12-13.

3A DIVISIÓ
NACIONAL

Canet, Aliança Mataró 
i Lliçà d'Amunt s'esca-
pen al capdavant
18a jornada (11-12 de gener)
Montsant - Vacarisses ......................... 3-3
ARENYS DE MUNT - CANET .................. 2-5
Montcada - Fund. Esp. Grama ............5-0
Castellar - Lliçà d'Amunt .....................0-5
ALIANÇA MATARÓ - S. J. VILASSAR.... 6-2
Sant Cugat - Isur ...................................4-9
PINEDA - Centelles ................................ 6-3
Arrels - COVER PREMIÀ ........................ 6-3

Classificació 
Canet (-1 partit) i ALIANÇA MATARÓ, 
40; Lliçà d'Amunt (-1 partit), 39; Vaca-
risses i Fund. Esp. Grama, 34; Isur, 29; 
Montsant, 27; COVER PREMIÀ (-1 partit), 
26; Montacada i Sant Cugat, 25; Arrels, 
22; Castellar, 21; Centelles, 17; SAN JOAN 
VILASSAR, 15; ARENYS DE MUNT, 10 i PI-
NEDA (-1 partit), 7.

19a jornada (18-19 de febrer)
Partit molt complicat el del Futsal 
Aliança Mataró aquest dissabte 18 a 
les 16.30 contra el Lliçà d'Amunt. ter-
cer classificat de la taula amb tan sols 
un punt menys que els mataronins i 
amb un partit endarrerit per disputar.

C. CATALUNYA
FEMENINA

Acaben terceres
18a jornada (11-12 de febrer)
Tarragona - PLATGES MATARÓ ........61-67
Igualada - ARENYS ........................... 68-52
Barça CBS - CN Terrassa..................73-57
Granollers - Jet Qsport .................. 42-82
Cerdanyola - Sese ............................ 65-47

Classificació 
Barça CBS, 35; Cerdanyola, 34; PLATGES 
MATARÓ, 31; JET Qsport, 28; CN Terrassa, 
27; Physic Igualada, 26; ARENYS, Tarrago-
na i SESE, 23 i Granollers, 20.
 
1a jor. 2a fase (18-19 de febrer)
El Platges de Mataró començarà la 
segona volta davant d'un dels 5 primers 
classificats del grup 1 de Copa Catalunya

Les mataronines derroten el 
Tarragona gràcies al domini 
exercit a la primera part 

Última jornada de la primera fase 
de Copa Catalunya femenina i el 
Platges de Mataró, que ja s'havia 
assegurat participar en la fase d'as-
cens, jugava un partit intranscen-
dent a Tarragona. A més a més, 
el partit ja va començar amb les 
mataronines demostrant la seva 
superioritat. En una primera part 
pràcticament perfecta, les noies 
d'Adrià Castejón ja dominaven per 
14 punts a l'arribar al descans grà-
cies a un gran joc ofensiu.

A la segona part, les locals van 
reaccionar i van aconseguir redu-
ir les diferències fi ns a només 5 
punts al fi nal del tercer període. 
Malgrat tot, les grogues van saber 
controlar el partit a l'últim període 
per endur-se la victòria.

El partit de la primera volta. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró 
suma una altra victòria

Segueixen enratxats. | ARXIU

Els mataronins derroten el 
Sant Joan Vilassar en un dels 
derbis maresmencs

El Futsal Aliança Mataró s'enfron-
tava al Sant Joan de Vilassar i va 
resoldre de manera exitosa sumant 
la quarta victòria consecutiva que 
els manté en plena lluita pel liderat 
de la categoria.

El partit el va ser dominat en tot 
moment pels mataronins, excepte 

el tram inicial de la segona part, 
però que va ser contrarestat amb 
fermesa pels vermells.

El Platges de Mataró acaba la 
primera fase amb victòria

6  ALIANÇA MATARÓ

2  SANT JOAN VILASSAR

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés (por-
ter), Cristian Sevilla (1), Abdyck Gómez, 
Oriol López (1), Marc Caballeria (1), Joaquin 
Picado, Mahamadu Ceesay, Carlos Villarin, 
Cristian Villarín (1), Azhar Chiheb, Pol Novo 
(1) i Alejandro Medina (1).
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3  HOSTELCUR GIJÓN HC

3  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Erika 
Arellano, Carla Fontdegloria (1), Anna 
Fontdegloria (1), Ona Castellví, Aina 
Florenza (1), Julia Canal, Xantal Piqué, 
Ariadna Escalas.

OK LLIGA 
FEMENINA

Les mataronines van empor-
tar-se un bon punt de Gijón, 
igualant el marcador al final

El Medicare System CH Mataró va 
emportar-se un punt de la pista del 
líder, el Gijón, que es manté com a 
únic equip imbatut de la categoria. 
Les mataronines van sortir a la pis-
ta amb una defensa molt intensa, 
i Aina Florenza va fer el 0-1 fina-
litzant un bon contracop. La reac-
ció asturiana no es va fer esperar, 
i pocs minuts més tard ja havien 
capgirat el marcador amb dos gols 
de María Díez. Les visitants no van 
abaixar els braços, i abans del des-
cans empataven de nou, altre cop 
gràcies a un contraatac, aquest cop 

aprofitat per Carla Fontdeglòria.
A la represa les locals seguien 

dominant el partit, i va acabar ar-
ribant el seu tercer gol, altre cop 
obra de María Díez, però el Mataró 
va saber mantenir-se dins del partit. 
Van evitar que l’avantatge local aug-
mentés quan estaven jugant millor, 
i a falta de poc més d’un minut pel 
final arribava l’empat a tres gols de 
l’estic d’Anna Fontdeglòria. El Gijón 
es va bolcar en atac al darrer minut 
de partit, però les mataronines van 
poder defensar l’empat.

Punt amb valor anímic
Jornada 15
Sant Cugat - Cerdanyola .......................... 1-2
Gijón - MATARÓ........................................... 3-3
Palau Plegamans - Alcorcón ..................0-0
Bigues i Riells - Manlleu .......................... 3-3
Liceo - Sferic Terrassa .............................. 1-3
Rivas Las Lagunas - Voltregà ................ 2-3
Vilanova - Las Rozas ........................Ajornat

Classificació
Voltregà 41; Gijón 39; Palau de Plega-
mans 36; Manlleu 29; Bigues i Riells 24; 
Las Rozas 20; Alcorcón, Sferic Terrassa i 
Cerdanyola 19; Liceo 17; Rivas 15; Vilanova 
13; MATARÓ 9; Sant Cugat 7.

Jornada de descans
Aquesta setmana l'OK Lliga femenina 
descansa, abans que les mataronines 
rebin el cuer, partit en el que no es 
pot fallar per seguir pensant en la 
permanència. El Voltregà és líder, però 
amb dos partits més que el Gijón.

Enfrontament 
complicat per tornar a la 
competició
Jornada 16
Calafell - Arenys de Munt
Lleida Alpicat - Vilanova
Tordera - Sant Feliu
Asturhockey - MATARÓ
Sant Cugat - GEiEG
FC Barcelona B - SHUM Maçanet
Rspeig - Palafrugell

Classificació
Arenys de Munt 33; Palafrugell 30; As-
turhockey 28; Sant Cugat 27; Tordera 25; 
Sant Feliu i Calafell 22; Barça B 21; Alpicat 
20; MATARÓ 19; SHUM Maçanet i Vilanova 
18; GEiEG 12; Raspeig 1 punt.

Viatge complicat a Astúries
Aquest dissabte el Mis Ibérica torna a la 
competició a la pista de l'Asturhockey, 
tercer classificat, sobretot per la solide-
sa com a local, ja que han guanyat set 
partits a casa i tan sols n'han perdut un, 
contra el Sant Feliu. A Mataró els de Gra-
do també van guanyar per 7-8, i per tant 
els mataronins han de mostrar la seva 
millor cara per intentar sumar i seguir 
allunyant-se dels llocs de descens.

Empat del Medicare System 
Mataró a la pista del líder

Imatge del partit de la 1a volta. | ARXIU

1a Estatal Masc.

Sort desigual per 
al Volei Mataró

el Esporttot HOQUEI -VOLEI

L’equip masculí perd però pot 
salvar un punt que pot ser 
molt important

L'equip masculí del Club Volei 
Mataró no va poder guanyar al 
Monjos, després d'un mal inici, tot 
i aconseguir salvar un punt al final.

CV MATARÓ 2-3 MONJOS
CV MATARÓ: Alex Fernández, Marc Llinàs, 
Sergi Mesa, Dani Nevado, Nil Jurado, Julian 
Espadas, VladiGonzalez, Marc Ramon, Alex 
Serven, Eric Larraz, Pol Navas i Yago Muñoz.
PARCIALS: 16-25, 23-25, 28-26, 25-23 i 13-15.

L’equip femení remunta 
després d’un primer set dolent
El femení, tot i un mal comença-
ment, va saber remuntar i impo-
sar-se als tres sets següents.

F. MISTRAL 1-3 CV MATARÓ
CV MATARÓ: Desire Pérez, Olga Del Pala-
cio, Laia Rubio, Mariona Rubio, Sandra Leo, 
Anna Marmol, Monica Cruz, Julia Villar, Lau-
ra Ruiz, Berta Burgos, Laura Mateos, Alba 
Sanchez, Marta Claramunt i A. Madueño.
PARCIALS: 25-19, 12-25, 13-25 i 19-25)

Perden però sumen un punt. | D.F
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Dissabte i diumenge se celebra a 
la piscina olímpica del CN Mataró 
el Campionat d'Espanya de Llarga 
Distància. Dissabte neden els de 
categories Absoluta, Júnior i 
Infantil. El diumenge serà l'hora 
dels Màsters. Gran oportunitat de 
veure veritables especialistes en 
proves llargues de 3000 metres.

El cartell de la competició. | CNM

Bons resultats del CNM als 
Campionats de Catalunya
A part de l'actuació de Berta Cantó 
i Guillem Pujol que ja vam comentar 
la setmana passada, la delegació 
del Centre Natació Mataró va su-
mar bones actuacions tot i no po-
der sumar més podis, sí que van 
aconseguir participar en diverses 
fi nals. Aquests altres fi nalistes de 
la representació del CN Mataró fo-
ren: Martí Penedès 6è en 1 500 m 
lliures amb 16:28.82 i 8è en 800 m 
lliures amb 8:35.43; Pau Ruiz 8è en 
200 m braça amb 2:30.61; Marina 
Martínez 7a en 200 m estils amb 
2:27.40 i Carla Chaves 8a en 200 
m braça amb 2:42.69.

A la classifi cació absoluta per 
equips el Torrot-Centre Natació 
Mataró va assolir un esplèndid 
quart lloc per darrere del CN Sant 
Andreu, CN Terrassa i CN Sabadell.

Van ser per a la júnior 
Martina Ballesteros 
(Laietània) en 200 m en pista 
coberta i per al cadet Marc 
Fernàndez (Lluïsos) en cros

En el campionat de Catalunya de 
pista coberta de la categoria júnior 
que es va disputar a Sabadell, l'atle-
ta laietanenca Martina Ballesteros, 
es va fer amb el títol a la prova 
dels 200 m llisos amb un temps de 
25,39. També va pujar al podi en 
els 60 m llisos, ja que va quedar 

subcampiona amb 7,80. Van estar 
prop del podi Bernat Tarragó 4t en 
perxa (4,15 m), Maria Diébana Badji 
4a en triple (11,26 m) i Martí Varela 
5è en alçada (1,75 m)

I també el passat cap de setmana 
es va disputar a Caldes de Malavella 
el Campionat de Catalunya de Cros. 
I el més destacat va ser el títol 
obtingut, en la categoria cadet, 
per l'atleta del GA Lluïsos Marc 
Fernàndez que va arribar amb més 
de 8 segons d'avantatge sobre el 
segon classifi cat demostrant una 
gran superioritat.

En la categoria sènior cal desta-
car Enrique Luque (Ríos Running 
Team) que va arribar en el 12è lloc 
absolut. I en la classifi cació per 
equips junt amb Xavier Sreny, Marc 
Graial i Albert Cuartero, van obte-
nir la 3a posició de la classifi cació 
general.

La mataronina no va poder 
repetir títol, aquest cop amb 
la Universitat de Girona

La jugadora de bàsquet formada a 
la UE Mataró, Rosó Buch, es va pro-
clamar subcampiona de la Copa de 
la Reina de bàsquet aquest diumen-
ge, amb l'Spar CityLift Universitat 
de Girona, en la competició dis-
putada al pavelló Fontajau de la 
mateixa capital gironina.

La mataronina, que ja havia acon-
seguit el títol la temporada anterior 
jugant amb el CB Conquero, tot i 
anotar 8 punts a la fi nal, va veure 
com el Perfumerías Avenida, des-
prés d'una gran remuntada, s'en-
duia el títol de campiones.

Per arribar a la fi nal, les gironines 
van eliminar el Lacturale Araski a 
semifi nals per 71 a 78.

Mataró acull el Campionat 
d'Espanya de Llarga Distància

Dos títols catalans d'atletis-
me de base vénen a Mataró

Ballesteros i Fernàndez. | ARXIU

Buch, subcampiona 
de la Copa de la Reina

Buch, aquesta temporada. | CEDIDA

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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El passat diumenge i sota l'organit-
zació del Centre Atlètic Laietània 
es va disputar a la nostra ciutat 
la 85a edició del Campionat de 
Catalunya de Marxa Atlètica.

Els guanyadors de les proves 
absolutes de 20 km van ser Marc 
Guerrero (FC Barcelona) en cate-
goria masculina, amb un temps 
d'1:37,39, i Mar Juàrez (Avinent 

El recorregut era un circuit urbà d'un quilòmetre. | DANIEL FERRER

Manresa) en categoria femenina, 
amb un temps d'1:40,45.

Entre la representació del CAL, 
M. Àngels Noell va guanyar en 5 
km en veterans W50 amb 30,08 i 
Andreu Vilarrassa va quedar 2n en 
5 km veterans M55 amb 28,25. I 
per part del GA Lluïsos la Carlota 
Colomer va quedar 1a en benjami-
nes en la prova d'1 km amb 6,57.

La setmana passada l'equip de 
divisió d'honor del Pàdel Indoor 
Mataró es va proclamar campió 
del campionat de 5a categoria per 
equips que organitza la Federació 
Catalana de Pàdel, que enguany 
s'ha disputat al Club Padelnou de 
l'Hospitalet de l'Infant, Tarragona.
En aquest campionat competeixen 
uns 30 clubs, dels quals només 

quatre tenen opció de pujar a cate-
goria superior. Es disputen 5 partits 
per eliminatòria, per tant, 10 juga-
dors, competint tots a la vegada.

Els mataronins es van estrenar 
el dijous als vuitens davant el club 
CE Bonasport, a qui van vèncer per 
4-1. Als quarts de fi nal, dissabte al 
matí, contra el Tot Pàdel Bages el 
partit va ser més igualat, tot i que 

Mataró acull el 85è Campionat de 
Catalunya de marxa atlètica

El Pàdel Indoor Mataró campió a 
l'Hospitalet de l'Infant

El mataroní no va poder 
superar a l'italià Florenzi a les 
semifinals 

El mataroní Albert Ramos Viñolas, 
actual número 26 mundial del ràn-
quing ATP, va disputar aquesta pas-
sada setmana el torneig ATP 250 
Ecuador Open.

Als vuitens de fi nal va superar 
sense gaires problemes el tennista 
local, l'equatorià Alejandro Falla, 
número 310 del món, per 6-2 i 7-5.

Als quarts de fi nal el seu rival va 
ser el tennista espanyol Roberto 
Carballes Baena, número 144 del 
món, a qui va superar en tres sets, 
en un ajustat 7-5, 4-6 i 6-2.

Finalment, a les semifi nals del 
torneig en territori sudamericà, 
l'Albert es va enfrontar a l'italià 
Paolo Lorenzi, número 46 del món, 
a qui no va poder superar i va caure 
en dos sets, 6-2 i 7-5.

Tots els membres del Pàdel Indoor Mataró desplaçats a Tarragona. | CEDIDA

es van acabar imposant per 3-2. A 
la mateixa tarda es van disputar les 
semifi nals contra l'Stars Padel, el 
club del número 1 del món Fernando 
Belasteguin, a qui també van vèn-
cer per un altre ajustat 3-2.

A la fi nal de diumenge al matí 
van derrotar el CE Valldoreix pro-
clamant-se campions.

L'equip el formen: Òscar González i David 
Esteban com a capitans i els jugadors 
Andrés Sepúlveda, Xavier Gregori, Òscar 
Toledo, Daniel Borrassa, Juan Castillo, Cris-
tian Massaguer, Bruno Alcalà, Jaume Pons 
C., Jaume Pons P., Albert Segarra, Jaume 
Floriach, Salvador Bort, Raul Zafra, Toni Pi, 
Xavi Soler, Xavier Llop i Sergi Jiménez.

Ramos cau a les 
semis d'Ecuador

el Esporttot POLIESPORTIU

TOTESPORT 1464 (11) .indd   1 15/2/17   14:00



Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Potser hauràs de fer un exercici d'em-

patia. No sempre tens la raó i a vega-

des cal baixar del burro. Sembla que 

un projecte personal està agafant 

forma. Estàs més animat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Penses en com pots ajudar a una 
persona propera, pot ser la mare o 
una bona amiga que no passa un bon 
moment. Millora de l'economia, que 
es manté, però cal organitzar-se en 
aquest moment. 

Balança (Del 24/9 al 23/10)

A vegades cal parar el ritme habitual 

i pensar, o millor encara: sentir. No 

tinguis por de deixar sortir emocions. 

Deixa que s'expressin. No sempre es 

pot fer bona cara.

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

Amb una persona no us poseu d'acord. 

Ella et busca, tu no hi ets i a l'inrevés. 

Obre't a noves experiències, deixa 

patrons antics fora i aviat passaran 

coses interessants.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Saps que amb un assumpte laboral 

no t'has portat del tot bé. Pots millo-

rar-ho demanant perdó o fent alguna 

cosa positiva per la persona afectada. 

La vida és un bumerang.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Potser tens por de fer un pas endavant 

en la teva relació i t'excuses dient 

que vols més llibertat. Sigues franc 

i si no vols estar amb algú, digues-li. 

Tots hi guanyareu.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Període de silencis, contenció i aïlla-

ment. Sents que si parles promous 

el conflicte. La solució pot estar a 

comunicar les teves emocions i idees 

sense ser tan feridor.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si et mostres molt evasiu, pots te-

nir problemes per entendre on ets i 

què has de fer. Estarà bé trobar una 

escletxa per on mirar la realitat i 

adaptar-ne el que t'interessi.

Bessons (21/5 al 21/6)

Hora de revisions, d'estar més per tu, 

de consentir-te. Si poses tota l'energia 

en la feina, t'acabaràs oblidant dels 

teus afectes, de la teva pau interior. 

Està bé repartir-ho.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Normalment ets contingut i mires 

de no ficar-te en embolics però ara 

sents que has de moure fitxa. Possible 

entrebanc amb el teu fill. Si t'hi fixes, 

tu feies el mateix.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pot ser que una exparella et busqui. És 

probable que només sigui per perdre 

el temps ambdós. Valora-ho i mira si 

no es tracta d'una nova oportunitat 

per posar límits.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Felicitats! El Sol ja entra al teu signe. 

Si et notaves cansat i no podies dir 

la teva, ara comença un període de 

molta inspiració. Estigues atent als 

senyals subtils.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS-CLIMATITZACIÓ

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

Pressupostos sense compromísPressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Lo que de verdad importa  12:15  21:45  00:15

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

Jackie  16:00  18:10  22:30  00:40         [exc. dm.] 20:20

 [En VOSE] 12:10               [En VOSE dm.]  20:20

La gran muralla  12:00  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00     

 [dv.-dg. + dc.] 19:30  22:00                   [En VOSE] 1215

Manual de un tacaño  12:15  16:00  18:30  20:30  22:30  01:00

50 sombras más oscuras 

 12:00  16:00  17:00  18:00  19:30  20:25  21:15  22:00  22:50  23:45  00:30

Batman lego 12:15  16:00  17:00  18:15  19:20      [dv.-ds.] 20:30

Rings [dv.-dg.] 20:30  22:45  01:00        [dl.-dj.] 20:00  22:15

Tarde para la ira [dv.+dl.-dj.] 16:00

Manchester frente al mar 

00:20      [dl.-dm.+dj.]19:00      [exc. dm.] 22:00        [En VOSE dm.]  22:00

Resident Evil: El capítulo final 22:45  01:00

Ballerina 12:15  17:00  18:00  19:05         [En català] 16:00      

Múltiple 

 12:10  00:30     [dv.-dg.] 17:00  20:00  22:30        [dl.-dj.] 16:30  19:00  21:40

Lion        [dl.-dj.] 16:30        XXX: Reactivated [exc. dv.-ds.] 20:30

Figuras ocultas [dv.+dl.-dj.] 16:00  18:40  

La ciudad de las estrellas - La La Land 

 12:00  16:15  19:00  21:45  00:30  

Canta       12:15        [dv.-dg.] 15:50  18:10         Vaiana 12:15 

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

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

Vuelta a casa de mi madre 18:00  20:15 (18 i 20 febrer)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Manual de un tacaño  16:00  18:00  20:30

La gran muralla  16:00  18:10  20:20  22:30

Jackie  16:30  18:30  20:30  22:30

50 sombras más oscuras 16:00        [dv.-dg.] 18:15  19:30  20:30  

22:00  22:45      [dl.-dj.] 18:00  19:15  20:15  21:45  22:30

Batman lego 16:30       [dv.-dg.] 18:30       [dl.-dj.] 18:00

Tarde para la ira 22:30

Resident Evil: El capítulo final 22:20

Ballerina 16:15  17:00  18:15

Múltiple [dv.-dg.] 20:30  22:40       [dl.-dj.] 20:00  22:15

Lion 20:00  22:20

Figuras ocultas 21:30

La ciudad de las estrellas - La La Land 

 20:00          [dv.-dg.] 18:10       [dl.-dj.] 18:00

Canta 16:00

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

 “Moonlight” és una pel·lícula es-
tructurada en 3 actes, tres dies de 
tres moments diferents de la vida 
de Chiron. Tres fragments d’una 
vida traduïts gràfi cament al pòs-
ter de la pel·lícula amb un rostre 
tripartit amb tres edats i franges 
de colors no diferents, sinó com-
plementaris, com gradació d’un 
mateix color. No són les edats de 
l’home, però són les tres fases en la 
construcció de la personalitat, de 
la persona; la infància, adolescèn-
cia i joventut. Moments cabdals, 

Recompondre una vida esmicolada

'Moonlight', de Barry Jenkins

fets que marquen l’evolució per-
sonal i humana del protagonista 
principal.

En aquest procés de reconstruc-
ció de la identitat, el fi lm aborda 
aspectes tan importants com la 
violència del voltant, la impotèn-
cia que genera el temps present o 
l’absència de futur. O també el sin-
gular apropament a un tema com 
l’homosexualitat, gens fàcil. Una 
pel·lícula ben posicionada de cara 
als Oscars, ja que és una de les pel-
lícules nominades amb més can-
didatures, fi ns a vuit, entre elles, 
millor pel·lícula i millor director.

  

Una imatge del film. 

Pregunta de la setmana
Quin famós director de cinema 
va dirigir la coneguda pel·lícula 
'JFK'?

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

Resposta del núm. 1757
"Ben Affleck"

Guanyadors:
· Pilar Molins Graupera
· Salvador Cases i Majoral

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més iinformació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1759 del 17 al 23 de febrer de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1759 del 17 al 23 de febrer de 2017

JACKIE

Pel·lícula sobre l'exprimera dama nord-
americana Jacqueline Kennedy. El film 
se centra principalment en els dies 
immediatament posteriors a l'assassinat 
de John Fitzgeralf Kennedy a Dallas, el 
22 de novembre de l'any 1963.
Direcció: Pablo Larraín
Intèrprets: Natalie Portman, Peter Sars-
gaard, Billy Crudup, John Hurt
95min

EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN

El film narra la història de Nat Turner, 
un instruït esclau que va sent testimoni 
d'innombrables atrocitats, Nat liderarà 
una rebel·lió contra l'esclavitud amb 
l'esperança de portar el seu poble a la 
llibertat.
Direcció: Nate Parker
Intèrprets: Nate Parker, Armie Hammer, 
Jackie Earle Haley, Gabrielle Union
119min

LA GRAN MURALLA

Dos mercenaris són testimonis del 
misteri que envolta la construcció de la 
Gran Muralla xinesa; tots dos descobri-
ran que no es va construir per mantenir 
allunyats als mongols, sinó per quelcom 
més perillós. 
Direcció: Zhang Yimou
Intèrprets: Matt Damon, Pedro Pascal, 
Willem Dafoe, Andy Lau
104min

LO QUE DE VERDAD IMPORTA

Quan la botiga de reparació d'aparells 
electrònics de l'Alec està a punt de fer 
fallida, un familiar desconegut s'ofereix 
a solucionar els seus problemes a canvi 
que es traslladi un any a Canadà, la terra 
dels seus avantpassats i tot canviarà. 
Direcció: Paco Arango
Intèrprets: Oliver Jackson-Cohen, Cami-
lla Luddington, Jonathan Pryce
113min

MANUAL DE UN TACAÑO

François Gautier és un garrepa. El seu 
objectiu és no gastar, però un dia tot 
canvia quan s'enamora i descobreix que 
té una filla de 16 anys. Obligat a mentir 
per ocultar el seu defecte, això serà el 
començament dels seus problemes.
Direcció: Fred Cavayé
Intèrprets: Dany Boon, Laurence Arné, 
Noémie Schmidt, Patrick Ridremont
89min

LEGIONARIO

Després de l'última missió a l'Afganistan 
i després d'una festa de benvinguda, un 
soldat desperta al costat del cadàver 
d'una jove desconeguda. Vol trobar a la 
seva parella i això l'obliga a solucionar 
la qüestió ell sol o demanant ajuda. 
Direcció: Eduardo H. Garza
Intèrprets: Raúl Tejón, Diana Palazón, 
Luis Mottola, Juanjo Sanjosé
80min

Tot Cinemes 1759.indd   4 15/2/17   13:42



Sin título-1   1 15/2/17   9:32



Un moment de la gravació de la websèrie.

 Daniel Ferrer 

Més de 60 milions de persones s’han vist obligades 
a fugir de la seva terra, procedents de Síria, Sudan 
del Sud, Etiòpia i molts estats diferents en situació 
de confl icte. Segons dades de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR), unes 5.000 
han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani. 
De totes les peticions d’asil que rep l’Estat Espanyol 
cada dia, només n’assumeix un 1% i, a Catalunya, 
el volum de refugiats acollits ronda el centenar de 
persones. Amb aquestes dades tan alarmants ens 
preguntem: què hi fa Mataró al respecte?

Mataró és ‘ciutat d’acollida’ des de l’octubre del 
2015, moment en què el Ple Municipal va adherir-se 
mitjançant una moció. L’any 2015 es va començar a 
estudiar quin nombre de persones es podia acollir, 
quin era el paper de les institucions i dels particulars 
i l’Ajuntament va fer una donació de 12.000 € per 
ajudar els refugiats en ruta. Uns mesos després, a 
l’abril del 2016, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament 
de Mataró s’adheria a la declaració del Parlament 
sobre l’acollida de refugiats en què es reclamava 
acció directa d’acollida i ajuda. 

D 
avant la gran crisi que està tenint 
lloc a Europa amb les persones mi-
grants i refugiades que estan patint 
les conseqüències més crues de la 

guerra, diferents grups socials i particulars pro-
mouen iniciatives per fer alguna cosa al respecte 
i demanar a les institucions que assumeixin el 
seu paper. A Catalunya és la campanya ‘Casa 
nostra casa vostra’ la que ha organitzat el teixit 
social amb nombrosos actes que culminen amb 
la gran manifestació d’aquest diumenge dia 18 
a la Plaça Urquinaona de Barcelona (16 h). Des 
del Tot Mataró parlem amb els protagonistes, 
mataronins que han anat a camps de refugiats 
i altres actors implicats en el problema.

Pressió directa per  
ajudar els refugiats REPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer i Cedida

Parlem amb testimonis que han viscut en primera 
persona la gran crisi dels refugiats que sacseja Europa 

Tot reportatge refugiat.indd   2 14/2/17   19:31



www.llarinfantssnoopy.cat · llarsnoopy@gmail.com

colònies treballs jocs pati sortides

LLAR D’INFANTS
Guarderia

PREUS ECONÒMICS PER A TOTES LES FAMÍLIES
PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA

St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

Dissabtes 18 i 25 de FEBRER
de 10 a 13h

República Dominicana, 51, Mataró
Tel. 93 796 24 01

Tots el dies de MARÇ
de 18 a 20h

JORNADES DE PORTES OBERTES

Dóna el millor als teus fills! T’esperem!

2017/2018

LLAR D’INFANTS
Guarderia Des 

de 

1980

més d
e

37 an
ys

PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA

Des 
de 

Des 
de 

Centre autoritzat

Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina
Aparcament davant l’escola

Horari ininterromput
de 7:30 a 20h (12h)
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 Daniel Ferrer  Daniel Ferrer 

També des del Fons Català de Cooperació, del qual 
l’Ajuntament n’és membre, “es fa una tasca de 
cooperació internacional als camps de refugiats 
tant amb diners, com amb suport”, comenta Isabel 
Martínez, Regidora delegada de Benestar Social, 
Convivència i Política Social d'Habitatge. A més, per 
poder rebre refugiats “vam demanar a la ciutadania 
que cedissin habitatges i a Mataró podem acollir 
entre 18 i 20 refugiats”. Han estat dues famílies 
migrants les que la ciutat ha acollit per vies legals 
en els darrers mesos.

Tot i la bona voluntat, les accions directes són escasses 
i alguns sectors les troben insufi cients i reclamen, 
amb actes com el que va tenir lloc a El Foment el 
passat 5 de febrer amb el lema ‘Prou excuses, obrim 
fonteres!’. A més, en el darrer Ple del mes de febrer 
diversos grups municipals van tombar la proposta de 
la CUP en què demanava acollir a tots els refugiats 
que ho sol·licitessin sense fer-ne distincions. 

L’únic refugiat sirià a Mataró

En Baker és un jove de 23 anys que ha viscut en la 
seva pròpia pell les conseqüències més crues de 
la guerra. Procedent de Síria, es va veure obligat 
a deixar els estudis i a fugir. Després d’un nombre 
llarguíssim de peripècies, de ser empresonat i obligat 
a lluitar amb l’armada de Síria, al setembre del 2015 
va aconseguir escapar-se i anar cap a Turquia. “A 
Síria no hi ha gent que simplement pugui viure la 
seva vida: pots estar a favor del govern, en contra, 
o mort”, explica en Baker. Li va costar tres intents 
aconseguir creuar el Mar Mediterrani com a timoner 
de la barqueta que traslladava una cinquantena de 

persones cap a Grècia. Ha viscut al camp de refugiats 
de Samos i Idomeni i, fi nalment, resideix a Mataró 
des de fa quatre mesos amb una família mataronina. 
Actualment és una persona sota la condició d’asil 
a Catalunya i “quan aconsegueixes l’asil ja ningú et 
pot fer fora”, explica en Baker. 

Ara té dues principals ocupacions: estudiar català i 
fer xerrades per tota Catalunya sobre Síria, el perquè 
d’aquests confl ictes i sobre la reacció d’Europa. “Per a 
mi i per a molta gent, tot això està passant per culpa 
dels polítics”, denuncia en Baker. L’única solució que 
hi veu al confl icte implica canviar tots els governs i 
grups polítics: “Els governs haurien d’evitar que la 
gent creués el mar en barques, haurien de donar-los 
una manera segura de venir fi ns aquí”, considera el 
jove. Afegeix que no n’hi ha prou amb donar diners 
o enviar ajudes, cal que els polítics facin quelcom 
al respecte.

“A part de la Creu Roja que em va donar un tiquet per 
viatjar amb tren, ningú més m’ha ajudat”, afi rma en 
Baker i afegeix que moltes persones a títol individual 
li han fet costat, però la gent que l’hauria d’haver 
ajudat, com associacions o el mateix Ajuntament, no 
ho han fet. “No tinc permís per treballar, no parlo la 
llengua i no conec a gaire gent”, continua, “ningú m’ha 
ajudat amb res aquí, ningú”. El seu major suport en 
els darrers mesos ha estat en Pep Ferrer, la persona 
que l’ha acollit a casa seva i que va conèixer mentre 
col·laborava en un camp de refugiats de Grècia. “Ell 
m’ha ofert viure a casa seva, m’ha donat suport i 
m’ha ajudat a relaxar-me. És com un germà gran 
per a mi”, conclou en Baker i afi rma que ja no se 
sent tan cansat i desubicat com abans.  En Pep 
Ferrer i la Sílvia Bofi ll són el suport més gran d’en 

Reportatge
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 Daniel Ferrer 

“A Síria no hi ha gent 
que simplement 
pugui viure la seva 
vida: pots estar a 
favor del govern, en 
contra, o mort"

Marta Nogués és una altra mataronina que va passar 
un més ensenyant anglès als joves orfes del camp 
de Lagkadikia i coincideix amb la Clara quan relata 
que les instal·lacions i condicions dels camps són 
lamentables i que els fan viure com “animals”, passant 
fred i sense dignitat. “Cal que tothom pressioni als 
polítics des d’aquí perquè quan estàs allà només 
poses un pedaç” afi rma la Marta i demana que tothom 
vagi a la manifestació del dia 18, “que ens impliquem 
i deixem de ser espectadors”. La Clara, per la seva 
banda, considera que l’Ajuntament de Mataró ha 
mostrat bona voluntat d’ajudar davant el confl icte 
però que manquen mesures reals d’acollida que, de 
moment, no s’estan portant a terme.

Vides aturades

L’Eva González és una altra de les mataronines que va 
actuar marxant a ajudar al camp de Cherso (Grècia). 
A partir de les seves vivències relata que mentre els 
nens s’adapten a la situació i viuen alegres com si 
estiguessin de colònies, els homes “estan frustrats 
i superats per la situació, no tenen res a fer en el 
camp i les seves vides s’han aturat” i han perdut el 
seu rol dins la comunitat. Per tot això, i moltes més 
raons, afi rma l’Eva, “estic enfadada perquè es nega 
a unes persones el fet de poder formar part d’una 
societat pluricultural”.

Davant els relats alarmants dels testimonis i 
protagonistes, diversos sectors de la societat 
s’organitzen per donar-hi resposta: “Som persones 
que volem ajudar a persones, sense interessos, sense 
discriminar per la seva procedència o religió, volem 
oferir un futur a les persones que han posat les seves 
vides en perill per obtenir una oportunitat, oportunitat 
de créixer i de viure”, conclou l’Eva.

Baker i viuen amb “dos fi lls, dos gats i un refugiat”, 
bromegen. Qualifi quen de lamentable la no acció 
dels governs davant el confl icte. La Sílvia denuncia 
que des de sempre, quan un immigrant arriba aquí, 
sigui Sirià o no, l’únic element d’integració que se li 
facilita és l’escola pels nens.

Voluntari en un Camp de Refugiats

A Catalunya moltes altres persones i petits grups 
s’organitzen per donar resposta a les necessitats de 
l’anomenada ‘crisi migratòria’ que viu Europa. Clara 
Sánchez és una jove mataronina que va decidir anar 
als camps de refugiats de Grècia a fer de voluntària. 
La jove participa des d’aquí activament a diverses 
organitzacions com ‘Sols el poble salva el poble’, 
‘Comunitat eco’ i ‘casa nostra casa vostra’ perquè, 
explica, que quan estàs a Grècia “veus tantes 
vulneracions de drets bàsics que necessites fer 
alguna cosa al respecte”.

La Clara denuncia el paper de les grans ONGs als 
Camps de Refugiats perquè “no només no fan res”, 
sinó que organitzacions com ACNUR ensenyen als 
refugiats ”imatges de camps militaritzats amb grans 
luxes i els enganyen prometent-los que si van als 
seus camps, en 3 mesos estaran a Alemanya”, explica 
la Clara.
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Compte enrere pel Mobile World Congress
Dos nous programes focalitzats en els joves i les dones, novetats principals del 
certamen que comptarà amb una conferència del conseller delegat de Netflix

Emprenedors: Redacció 

 El Mobile World Congres 
2017, que arrencarà el pròxim 
27 de febrer, estrenarà dues 

programacions específi ques en-
torn dels adolescents i les dones: 
‘YoMo’ i ‘Women 4Tech’. El primer 
s’adreçarà a joves d’entre 10 i 16 
anys. “Tot i no ser consumidors 

principals, són el futur, i és im-
portant donar-los l'oportunitat 
d’impulsar les noves tecnologi-
es”, destaca el conseller delegat 
de GSMA, John Hoffman. Alhora, 

AMB EMPENTA
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Pel que fa al programa de conferències del MWC 2017, aquest 
cop no s’hi preveu la presència de Mark Zuckerberg, creador de 
Facebook i punt mediàtic d’atenció durant les darreres edicions. 
L'organització parla de "rotació de continguts". Destaca per contra  
la presència del conseller delegat de la plataforma de continguts 
Netfl ix, Reed Hastings, que oferirà una conferència el dia 27 de fe-
brer al vespre, durant la jornada inaugural del MWC. A banda de 
Netfl ix, el congrés mundial de telefonia mòbil també comptarà amb 
conferències dels directius de Niantic –dissenyadors de Pokemón 
Go-, Line i Open Garden, i també dels principals operadors, com 
Bharti, Softbank, Telefónica, Orange o Tele2. 

Netflix per Facebook

també es vol animar els joves a 
eliminar l’escletxa de gènere en la 
indústria de la telefonia mòbil, una 
qüestió que es treballarà a fons a 
‘Women 4Tech’. Aquí s’hi engloba-
ran diverses ponències i trobades 
empresarials, amb l’objectiu que 
les dones arribin a representar el 
25% dels assistents al MWC. 

El recinte Gran Via de Fira de 
Barcelona serà de nou l’epicentre 
de la tecnologia mòbil la darrera 
setmana de febrer. Sota el lema 
‘The next element’ reunirà més 
de 2.000 expositors en un espai 
de 240.000 metres quadrats, per 
on confi en que hi passaran més 
de 101.000 visitants. La innovació 
aplicada a les ciutats serà el teló 
de fons d’una edició on tornaran 
a sobresortir la realitat virtual, la 
realitat augmentada, la internet de 
les coses, el grafè i la tecnologia 5G. 
El congrés mostrarà l’ús de drons 
interconnectats o  connexions tec-
nològiques amb foques per avaluar 
la seva presència i evolució en el 
fons marí, entre d'altres.
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

Per optimitzar l'ocupació d'autobusos
El projecte d'un grup d'alumnes del Tecnocampus guanya la 'Som Hackathon'
i rep un premi de 3.000 euros i entrar a la llançadora del Cafè de Mar

Emprenedors: Mireia Camacho 

  Un projecte d'alumnes del 
Tecnocampus sobre com optimit-
zar l'ocupació dels autobusos ha 

resultat guanyador de la prime-
ra edició de la 'Som Hackathon'. 
Els vencedors rebran un premi de 
3.000 euros i la possibilitat d’entrar 
al programa per a emprenedors 

de la Llançadora impulsada per 
l’Ateneu Cooperatiu Cafè de Mar.

L’equip guanyador, format per 
Pol Cervera, Ivan de la Rubia, 
David Tamayo, Ricard Tapias, 

AMB EMPENTA
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La Som Hackathon és un projecte que el TecnoCampus ha desenvo-
lupat juntament amb Som Mobilitat i l’Ajuntament de Mataró i que 
ha rebut la col·laboració de diverses entitats. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és generar propostes innovadores en l’àmbit de la mo-
bilitat sostenible. En aquest concurs han participat estudiants 
universitaris, de batxillerat i de cicles formatius de grau superior 
de centres de tota Catalunya com l’Escola Pia Santa Anna, Escola 
Pia Granollers, Taller Ginebró, Monlau, Col·legi Pare Manyanet Les 
Corts, Escola Pia de Sarrià-Calassanç, la Universitat Pompeu Fabra, 
la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya, així 
com estudiants de l’Escola Superior Politècnica i l’Escola Superior 
de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus.

Primera edició

Laura Tortosa i Lluc Colomo, pro-
posa una nova confi guració di-
nàmica de les línies d’autobusos 
a les ciutats segons la demanda 
que tinguin, de manera que es 
pugui optimitzar l’ocupació dels 
autobusos.

Els segons
Els segons classifi cats han sigut 
dos equips que han empatat en 
puntuació. L’equip Carry ME ha 
creat una aplicació que connec-
ta usuaris del Tecnocampus que 
necessiten transport amb els usu-
aris privats que poden oferir-lo. 
Els Dility han volgut solucionar 
el problema de gestió de la infor-
mació per a aplicacions centrades 
en la mobilitat, de manera que el 
seu projecte consistia a recopilar 
dades i proporcionar la informació 
als usuaris d’una manera creuada 
i organitzada. Aquests equips, que 
han quedat en segon lloc, gaudi-
ran de l’accés a la preincubadora 
universitària del TecnoCampus 
durant un any.
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

TENS UN PIS A l’Havana, al Centre 
o l’Eixample per vendre? Ja el tens 
venut! Trucan’s. 93.015.05.84
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
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
LLOGO HABITACIÓ ZONA Peramás. 
telf. 696.306.141 
VILASSAR DE MAR. Traspaso licen-
cia taxi. Jubilación. 639.511.198 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACION CHICA 250€. 
610.363.934 Carlos 
SE TRASPASA BAR Mesón Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824

TREBALL

M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
CUIDO MAYORES, NIÑOS pequeños, 
limpio. 617.926.211
CHICO BUSCA TRABAJO serio. 
661.059.066
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpi-
eza. 632.677.763
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, plan-
cha. 671.160.005
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do mayores. 632.604.247
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, plan-
cha. 632.789.660
BUSCO TRABAJO. VIGILANTE, ayu-
dante cocina. 691.077.727 
BUSCO TRABAJO. EXPERIENCIA 
llevando casa, niños, abuelos, du-
rante 16 años. Carné de conducir. 
Disponibilidad 1/2 jornada y por 
horas. 678.934.487 
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, cuidar personas mayores. 
631.208.173 
AYUDANTE COCINA, LIMPIEZA, 
cuidadora. 602.196.876 

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

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

LIMPIEZA TARDES, horas. 
666.638.415 
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, cuidadora mayores, ayudante 
cocina. 632.656.031 
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
695.757.835 
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
658.199.249 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 
LIMPIO, CUIDO MAYORES. 
Dispon ib i l idad  mañanas . 
688.413.015 
SENYORA RESPONSABLE BUSCA 
feina neteja o planxa. Amb 
Referències. 646.268.814

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 inobli-
dable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 

C A L E F A C C I Ó
AIRE CONDICIONAT  BOMBA DE CALOR  INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

núm. 1759 del 17 al 23 de febrer de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
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

REFORMES DE LA LLAR. 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 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cui-
dado señoras mayores. 632.191.831 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469 
LAMPISTA,  FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PEYCAR. REFORMAS. Mejores preci-
os. 657.746.302 /625.508.391 
R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, fontanería, gas, pintura. 
Económico 670.232.977 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
MASAJES PROFESIONALES 
PARTICULAR 662.257.120 
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Prepara’t per a una nova feina.
Cursos subvencionats per a aturats. Preinscripció.

Els cursos són subvencionats – o cofinançats – pel SOC i el Fons Social Europeu.

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

· Confecció i publicació de pàgines Web.
 Dates: 16/03/17 a 21/07/17
 Horari: de 15:00 a 20:30

· Gestió administrativa i financera
  del comerç internacional.
 Dates: 08/03/17 a 16/10/17
 Horari: de 15:00 a 20:30

· Desenvolupament d’aplicacions web.
 Dates: 10/04/17 a 28/09/17
 Horari: 15:00 a 20:30

· Anglès: nivells A2 –B1-B2- C1
 Dates d’inici: depenent de cada nivell
 Horari: 9:00 a 14:00 o 15:00 a 20:00
 Cursos amb certificació
 oficial Cambridge

PRÀCTIQUES
EN EMPRESES

PROFESSIONALS

L A M P I STA ,  B O L E T I N E S , 
REFORMAS. 629.232.530 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598  

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad maxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos los fines 
de semana y festivos. Alta en la SS. 
Tlf. 655.226.610 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
MASSATGISTA GUAPÍSIMA 110P. 
Mataró 667.955.000 
DONA DOLÇA SENSUAL i morbosa 
de 40 anys per homes. Amb hores 
concertades a Calella. Truca’m al 
691.972.070 Clara. A partir de 40 
euros. Pis privat. Molta discreció. 

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

CONTACTES

MASAJES, LOCAL NUEVO. Chico. 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.159.427 
NOVEDAD TRAVESTI. Jovencita. 
Precioso cuerpo. 666.861.290 
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David Fernàndez a l'acte

Abanderado tenia les oficines a El Rengle

Cedida 

Arxiu 

      La mítica fàbrica Abanderado 
de Mataró tancarà les seves ofi ci-
nes de l’edifi ci del Rengle, on es va 
traslladar l’any 2010, el pròxim mes 
de març. Així ho va avançar el diari 
El Periódico la setmana passada. 

Segons el rotatiu, fonts de l’em-
presa Hanesbrands Espanya SA, 
propietària actual d’Abanderado, 
van subratllar que el tancament de 
les ofi cines no signifi ca que la mar-
ca deixarà d’estar vinculada amb 
Mataró, ja que un nombre encara 
per concretar de mataronins se-
guirà treballant de forma remota.

Les ofi cines de la marca 
Abanderado eren a l’edifi ci del 
Rengle provinents del polígon 
industrial de Cirera des de l’any 
2010, quan arran d’un acord 

La companyia amb seu a Madrid anuncia que tancarà les 
oficines del Rengle el pròxim mes de març  

Adéu a la mítica Abanderado 
de Mataró

 L’Associació de Veïns de 
Rocafonda va organitzar una xer-
rada amb el periodista i activista 
social David Fernández. La jorna-
da va tenir lloc el passat divendres 
dia 10 de febrer dins el marc de 
l’activitat quinzenal “Divendres 
Culturals”. Amb una cinquante-
na d’assistents, es va parlar sobre 
desobediència civil: què signifi ca i 
quines implicacions polítiques té 
aquesta pràctica cívica.

L’acte va ser un treball d’apre-
nentatge i refl exió, conduit per 
David Fernàndez, en què no hi va 
faltar el recordatori per honorar la 
memòria de Jordi Canal, que fa tres 
anys que ens va deixar. 

De la xerrada i amb el posterior 
debat cal destacar la idea que la 
desobediència és una decisió indi-
vidual i respon a una consciència 
de justícia que va més enllà de la 
llei. També es va criticar la manera 
de fer les lleis, les quals responen 
a l’objectiu que el sistema perduri: 
un sistema capitalista basat en el 
domini i l’explotació de territoris, 
recursos i persones. Així doncs, es 
va plantejar la desobediència com 
a eina per exigir un sistema més 
just. | Laia Mulà

Exitosa xerrada amb 
posterior micro obert

Desobediència civil 
amb David Fernández 
a Rocafonda

amb l’empresa PUMSA, van tras-
lladar-s’hi amb 30 treballadors. 
El pacte va permetre el mante-
niment de la marca a la ciutat, 
però va suposar l’acomiadament 
de més de 90 persones de la planta 
mataronina.

Gairebé sis dècades
Abanderado ha estat, durant 57 
anys, una de les referències tèx-
tils de la ciutat, primera a Cirera 
Industrial i després a El Rengle. 
Entre els anys 70 i 80 va arri-
bar a tenir uns 600 treballadors. 
Abanderado és líder espanyola en 
el mercat en dissenyat, fabricació 
i distribució de roba interior de 
marca. El grup té marques com 
Wonderbra, Unno i Ocean. | Red

Segons el mateix Periódico, la zona que alliberarà l’Abanderado, 
d’uns 1800 metres quadrats, es convertirà en una ala més del 
Tecnocampus, que instal·larà allà empreses bio i Pharma, una 
incubadora i una llançadora de projectes, segons va confirmar 
la regidora de Promoció Econòmica, Dolors Guillén. Es tracta 
de l’ampliació prevista de l’edifici TCM6 que ja contemplava el 
pla d’inversions del 2017 de Tecnocampus d’un milió d’euros per 
consolidar el nou edifici universitari.

Més espai pel Tecnocampus
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Demanen més implicació a Mossos i Policia 
Nacional per aturar les ocupacions
L'Alcalde sol·licita més intervenció de la policia autonòmica en seguretat a la zona d'oci 
nocturn del Pla d'en Boet

Seguretat: Redacció

  L'Ajuntament de Mataró vol 
que tant els Mossos d'Esquadra 
com la Policia Nacional s'impli-
quin en aturar les màfi ques que 
ocupen pisos buits. El mateix 
Alcalde David Bote va utilitzar la 
Junta Local de Seguretat, l'òrgan 
en què hi ha representació de tots 
els cossos policials, per sol·licitar 
aquesta implicació. L'Ajuntament 
ja té una comissió especial per a 
gestionar aquest fenomen de les 
noves ocupacions i la problemà-
tica que generen en matèria de 
seguretat i convivència i preveu 
crear una nova unitat de la Policia 
Local per tractar temàticament 
aquesta problemàtica. La petició 
de l’alcalde als Mossos d’Esquadra 

i el Cos Nacional de Policia és que 
es duguin a terme les tasques d’in-
vestigació criminal necessària i 
s’incrementi la pressió contra les 
presumptes màfi es que, en alguns 
casos, es lucren de la necessitat 
d’habitatge o aprofi ten immobles 
ocupats per a realitzar altres acti-
vitats il·lícites.

En la mateixa Junta l'Ajunta-
ment també va demanar una ma-
jor implicació dels Mossos –amb 
competència en seguretat ciuta-
dana– en els dispositius de segu-
retat a la zona d’oci nocturn, que 
s’organitzen de manera conjunta 
amb la Policia Local. 

Es disparen els atropellaments
Com és habitual, la Junta Local 
de Seguretat va passar revàlida 

estadística a tot l'any anterior. De 
les dades globals cal destacar un 
descens del 10,2% dels delictes 
respecte del 2015. Destaquen el 
descens del 30,4% dels robatoris 
amb força i, dins aquesta tipolo-
gia, baixen un 40,1% els robatoris 
amb força a l’interior de vehicle 
(de  1.049 a 628) i un 33,3% els ro-
batoris amb força a domicili 

Preocupa l’increment d’un 5,3% 
de l’accidentalitat a la ciutat (de 
359 a 378 accidents), amb dues 
víctimes mortals l’any passat, les 
mateixes que en el període ante-
rior. Els atropellaments han aug-
mentat un 67,2% (de 61 a 102), im-
plicant principalment les unitats 
turisme-vianant i el col·lectiu més 
afectat són les persones majors 
de 60 anys.

378

És el nombre d'accidents 
de circulació que hi ha 
hagut a Mataró durant 
el 2016, un 5,3 per cent 
més que el 2015 amb 
dues víctimes mortals

La Junta local de seguretat que va tractar el fenomen de les ocupacions A.M. 

628

És el nombre de robato-
ris amb força a l'interi-
or de vehicles, una xifra 
molt menor a les 1.049 
d'un any enrere que va 
disparar les alarmes

244

Preocupa l'augment en 
el nombre d'estrebades 
de 196 a 244 casos, un 
augment del 24,5 per 
cent en robatoris amb 
violència
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El Cafè de Mar ja és un Ateneu Cooperatiu
Entra a la xarxa de deu centres de suport a l'economia social repartits per Catalunya 
reforçant el paper que ja tenia en clau de Mataró en perspectiva comarcal

Empreses: Redacció

    Reforç autonòmic per la feina 
de Cafè de Mar. La mateixa feina 
de suport a les entitats d'economia 
social que l'equipament feia en 
clau local, ara s'amplia fi ns a abas-
tar tota la comarca amb l'entrada 
del Cafè de Mar a la xarxa d'ate-
neus cooperatius de Catalunya. 
D'aquesta manera esdevé l'Ate-
neu Cooperatiu del Maresme. La 
Consellera de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Dolors Bassa, va visitar 
la instal·lació divendres passat. 

La funció de l’Ateneu Cooperatiu 
del Maresme és treballar per trans-
formar associacions i empreses 
en cooperatives i societats labo-
rals, i promocionarà la fórmula 
cooperativa i de les SAL per a la 
continuïtat d’empreses i entitats 
properes al tancament.

30 cooperatives comarcals
El projecte autonòmic ha estat do-
tat amb un pressupost de 197.772€ 
pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a la seva po-
sada en marxa aquest 2017. Aquest 
pressupost es destinarà a la creació 
de 30 cooperatives al Maresme.

 Abans de la presentació la conse-
llera i l’Alcalde David Bote es van 
reunir amb les empreses que ja 
estan instal·lades a l'equipament, 
sigui en el Viver o a la Llançadora.  
Formen part del Viver: B-Swim 
SCCL, Clack Audiovisual SCCL, La 

Plataforma Blanc i Negre i Facto 
Assessors SCCL. I pel que fa a la 
Llançadora, el projecte ha asses-
sorat Som Mobilitat, Can Tria, 
Moments de fusta i TAS.

La Xarxa d’Ateneus
 Amb un pressupost de 3.300.000 
euros per al conjunt de Catalunya, 
la iniciativa del Departament ha 
consistit en la creació d’una xarxa 
de deu Ateneus Cooperatius, dis-
tribuïts arreu del país, que dona-
ran servei, atenció i cobertura a 
persones, empreses, cooperatives 
i societats laborals per enfortir 
l’economia social i cooperativa 
en el marc del programa Aracoop.

 

195

El Maresme compta 
actualment amb 195 
cooperatives. En el con-
junt del país hi ha prop 
de 4.000 cooperatives, 
177 de les quals es van 
constituir durant el 2016.

La presentació de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme, divendres passat Daniel Ferrer 

L'Alcalde David Bote i la Consellera Dolors Bassa Daniel Ferrer 
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Una imatge de la signatura

El refugi d'acollida d'animals de Cal Pilé

Cedida 

Arxiu 

       L’Ajuntament ja ha començat 
les obres de millora i adequació de 
Cal Pilé, l’espai que es convertirà 
en Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics mentre no es constru-
eixi el nou centre a la zona del car-
rer Galícia.

El refugi de Cal Pilé està en servei 
des del 2001 i fi ns al 
2016 acollia exclu-
sivament l’activitat 
social de la Societat 
Protectora d’Ani-
mals de Mataró 
(SPAM) en l’àmbit 
del proteccionis-
me. El trasllat del 
servei municipal 
de recollida i acollida d’animals 
feia necessari dur a terme un se-
guit d’actuacions per adequar les 
instal·lacions, especialment per 
traslladar la colònia de gats que 
viu al carrer de Galícia.

Gàbia per a gats
Les obres que es realitzen ara con-
sistiran en la construcció d’una gà-
bia per a gats adossada a la façana 
oest del refugi. Tindrà separacions 

Les millores duraran 10 setmanes i serviran perquè les 
instal·lacions assumeixin les funcions de CAAD  

Comencen les obres 
d’adequació de Cal Pilé

 L'Ajuntament de Mataró i el 
Col·legi d'Advocats de Mataró 
van signar la setmana passada 
un conveni de col·laboració per 
establir actuacions conjuntes amb 
la fi nalitat d’acostar la justícia al 
ciutadà i que el col·legi esdevingui 
un referent per a la ciutadania. 

Una de les fi nalitats del Col·legi 
d’Advocats de Mataró és treba-
llar per la defensa de la justícia 
de proximitat i comparteix amb 
l’Ajuntament la voluntat de do-
nar a conèixer al ciutadà la justí-
cia i els principis que la regeixen 
com a valors essencials per a la 
convivència.

Millorar els tràmits
A través d’aquest acord, l’Ajun-
tament i el Col·legi d’Advocats es 
comprometen a estrènyer els vin-
cles existents i obrir noves vies 
d’actuació per tal, no solament 
d’apropar la justícia al ciutadà, 
sinó també per millorar els trà-
mits o les accions en les quals els 
col·legiats representin a tercers 
així com aconseguir que Mataró 
sigui una ciutat capdavantera en 
justícia, amb els atributs de pro-
pera, àgil i efi caç. | Red

Entre Ajuntament i Col·legi 
d'Advocats

Conveni per apropar 
la justícia a la 
ciutadania

6

El refugi de Cal Pilé té sis 
anys i l'SPAM té 
adjudicat el servei fins el 
2018

interiors per a diferents tipus de 
gats i casetes de fusta per a res-
guard dels animals. L’SPAM té 
adjudicat el servei de recollida i 
acollida d’animals mitjançant una 
pròrroga de dos anys del contracte 
que fi nalitzarà el 2018.

A més a més, es redistribui-
rà l’espai exis-
tent per crear 
3 noves gàbies 
de quarantena 
d’animals i 4 gà-
bies de primera 
atenció. També 
s’eliminaran els 
patis d’esbarjo i 
el tancament a la 

zona d’accés principal a les instal-
lacions, i s’hi ubicarà una zona de 
rentat d’animals. Els treballs, que 
tenen una durada prevista de 10 
setmanes, s’han adjudicat a l’em-
presa Món Vertical SLU per un im-
port de 71.432,16 euros.

D’altra banda, l’Ajuntament ja 
ha adequat la xarxa de clavegueram 
del refugi per facilitar l’evacuació 
de les aigües pluvials, amb una in-
versió de 5.516,80 euros. | Redacció
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Cultura

L'explosió creativa dels 80, a la Nau Gaudí
La mostra inclou el Ford Fiesta pintat per Guinovart que va protagonitzar la campanya 
de llançament de la tercera generació del model

Art: Redacció -ACN

 La Col·lecció Bassat estrena aquest dimecres la 
setena mostra de la col·lecció personal del publicista 
Lluís Bassat, que des del 2010 ha convertit la Nau 
Gaudí de Mataró en el Museu d'Art Contemporani 
català a la capital del Maresme. L'exposició es podrà 
veure fi ns al pròxim mes de setembre i se centra en 
"l'explosió creativa" dels 80 d'artistes com Albert 
Ràfols-Casamada, Joan Hernández Pijuan o Josep 
Guinovart, que després de la mort de Franco "van 
donar el màxim" d'ells mateixos i van encetar un 
període de "llibertat, democràcia i alegria" també 
des del punt de vista creatiu. Un dels plats forts de 
la mostra és 'Naturaleza Veloz', el Ford Fiesta pin-
tat per Guinovart el 1989 i que va protagonitzar la 
campanya de llançament de la tercera generació 
d'aquest model de Ford.

'Col·lecció Bassat Art Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (II)' és la segona i darrera exposició de la 
col·lecció dedicada a la dècada dels vuitanta del se-
gle XX. En aquesta ocasió es presenten gairebé un 
centenar d'obres –sobretot pintures i també algunes 
escultures– de 32 artistes nacionals i internacionals.

Entre les obres destaca un conjunt important 
d'obres de Ràfols-Casamada, a qui Bassat consi-
dera l'artista "més poètic". També té una presència 
important el nord-americà establert a Catalunya 
Tom Carr o la presentació d'obres d'artistes gaire-
bé inèdits, com el francès Jean Budz o el barceloní 
Francesc Subarroca, així com obres mai exposades 
abans de Laura Iniesta, Ricard Jordà o Robert Llimós.

"Dècada prodigiosa"
Bassat qualifi ca els 80 com "una dècada prodigiosa 
d'art a Catalunya" en la que a més de noms d'impac-
te mundial com Picasso, Miró, Dalí, Tàpies o Clavé 
també van coexistir Rafols Casamada, Guinovart o 
Hernández Pijoan: "Són d'aquesta mateixa generació 
i la seva obra és tan bona com la dels grans artistes 
de la seva generació". Lluís Bassat no es cansa de 
reivindicar l'art contemporani català enfront d'ar-
tistes internacionals que han gaudit d'un major re-
nom: "Els d'aquí no han tingut la mateixa promoció 
i des d'aquí els volem donar a conèixer", assegura. 
Durant els més de sis anys de vida, les exposicions 
de la Col·lecció Bassat a la Nau Gaudí han rebut ja 
més de 50.000 visitants. 

Els nous Jarps, 
a escena 
al Clap

Daniel Ferrer 

Tot cultura ob bassat.indd   1 15/2/17   16:43



TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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“Ara som més madurs i tenim més canya"
Els Jarps tornen a Mataró després d'un any a Anglaterra amb un concert al Clap junta-
ment amb Pavvla

Música: Cugat C- M. Camacho

   Després d'uns mesos a Anglaterra, 
on van anar a créixer com a grup, els 
Jarps, Jorge Agustí i Roger Palomer, 
tornen a Mataró amb un concert al 
Clap amb la televisiva Pavvla de te-
lonera. Ara s'acompanyen de Gerard 
Mataró a la bateria i Josep Antoni 
Molina al baix. Tenen nou material 
i han mutat com a grup.

Quina diferència hi ha entre 
els Jarps que van marxar i els 
que han tornat de l'aventura 
britànica?
Som un grup molt més madur, amb 
una sonoritat més fresca i sobretot 
amb més canya. Abans la gent ens 
deia que érem molt suaus i ara estem 
en una versió més rock'n'roll. Com 
a grup som més potents, més gui-
tarra elèctrica, més contundència.

Què va passar a Londres per-
què us enduríssiu així?
Hi vam anar per provar i vam te-
nir una experiència perfecta. Vam 
poder tocar per a un públic nou 
com l'anglès i vam aprendre molt 
tant dels bons moments com dels 
dolents. Vam estar treballant amb 
una promotora anglesa i tocàvem 
a pubs, esdeveniments, mercats de 

roba. I també vam tocar pels car-
rers, ja que a Anglaterra hi ha llocs 
reservats. Tot al contrari d'aquí. Allà 
la policia se't queda escoltant i aquí 
et treuen els instruments. Ens en-
cantava tocar al carrer.

Hi va haver algun moment de-
cisiu de l'experiència que us 
fes créixer com a grup?
Més aviat petits detalls que van fer 
que l'experiència fos bona. Era com-
plicat anar a ser un immigrant en 
un país on ens havíem de moure. 
L'experiència va servir per veure que 
volíem anar a totes amb el projecte. 
Hem deixat anar llast, som nosaltres 
dos i ens hem tret de sobre l'energia 
negativa. Positivisme i endavant, 
amb ganes de viure la vida.

Amb quins grups se us pot 
comparar ara?
Sempre costa de dir però abans 
se'ns assimilava molt a la música 
dels seixanta i ara tenim un so més 
contemporani. Tenim la força i la 
garra dels setanta i els vuitanta però 
hem aconseguit un so actual amb 
les coses bones del passat.

Torneu com a fills pròdigs?
Tornem perquè hi havia gent que ens 
ho demanava i ara estem envoltats 

de gent fantàstica i comencem una 
nova etapa. El concert del Clap és 
un concert de tornada, de presen-
tar-nos de nou, amb el nou producte 
i la nova sonoritat. Hem tornat amb 
moltes ganes, estem gravant nou 
material i teníem ganes de cele-
brar-ho amb els amics.

Tocareu material nou o també 
cançons del 'Pay and Pity'?
De les dues èpoques tot i que la ma-
joria seran de la nova època, del 
moment en el que ara ens trobem. 
Estem enregistrant nova música que 
seguirà inèdita fi ns que puguem 
treure un nou disc amb una disco-
gràfi ca potent i aquest 2017 hauria 
de ser el d'aquest nou disc, el d'algun 
videoclip nou i el de concerts i pro-
moció potents. Tenim ganes de fer 
les coses ben fetes, per la porta gran.

La química de la parella artís-
tica es manté igual?
Maritalment funcionem perquè des 
del minut zero dels Jarps vam tenir 
clar que això anava de cinquanta i 
cinquanta per cent. Com a pare-
lla hem millorat en què ara som 
més sincers l'un amb l'altre i més 
exigents amb tot el que fem. Les 
parelles es diuen la veritat i tenim 
la visió enfocada al que volem fer.

Els Jarps són Roger Palomer i Jorge Agustí, aquí amb un gos a mitja entrevista Daniel Ferrer
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Per posar en valor el ‘creador musical’
Artistes i experts en producció musical reflexionen aquest dissabte a les jornades 
'Sóc autor' i proposaran alternatives per treure rendiment a la feina dels autors

Música: Mireia Camacho

 Mataró acollirà dissabte vinent, 
18 de febrer al Cafè de Mar les 
jornades ‘Sóc autor’, una trobada 
amb músics, productors i especi-
alistes del món de la música que 
debatran al voltant de la fi gura de 
l’autor mitjançant grups de treball, 
formació i assessorament per a 
tothom qui fa aquesta tasca de 
creació.

Les jornades, que es dividiran en 
tres sessions i que s’han celebrat 
ja en altres poblacions catalanes, 
serviran per presentar problemà-
tiques legals derivades de la feina 
de ser autor, saber quines pràc-
tiques o sistemes existeixen per 
a treure rendiment de les obres 
i aprendre mètodes i tecnologia 
per a ajudar-te a compondre o 
conèixer les experiències d’autors 
de primer nivell.

Legalitat, tecnologia i debats
La primera començarà a les 10 del 
matí i tractarà sobre qüestions le-
gals, com les llicències i els drets 
d'autor, que anirà a càrrec d'Ange-
la Domínguez i Magda Armengod, 

membres de la SGAE. També es 
tractarà la relació entre el músic 
i els diferents elements de la in-
dústria, com les discogràfi ques i 
les editorials, i les formes de ge-
nerar ingressos per autoria fent 
servir internet.

A la segona sessió es realitzarà 
un taller pràctic de tecnologia i 
tècniques per a compositors, del 
qual se n'ocuparan Santi Longarón 
i Marc Soto, membres del grup 
Sra. Tomasa.

Després de dinar, a les 15.30 h, 
Pau Donés del grup "Jarabe 
de Palo" i Rubén Sierra de "La 
Pegatina" explicaran les seves ex-
periències al llarg de la seva tra-
jectòria musical. A més, a partir de 
les 17 h fi ns al fi nal de la jornada, 
hi haurà un espai de debat per 
explicar experiències tant del pú-
blic com dels ponents que hauran 
participat durant tota la jornada.

Pau Manté, coordinador de la 
Casa de la Música de Mataró, ex-
plica que aquestes jornades van 
sorgir quan les Cases de la Música 
de Catalunya van adonar-se del 
fet que “una de les consultes que 
sovint els feien els músics estaven 

relacionades amb l’autoria i les 
discogràfi ques”, de manera que 
en van parlar amb la SGAE i van 
decidir associar-se “per dur a ter-
me unes jornades que agrupes-
sin especialistes que resolguessin 
aquests dubtes”.

El treball en xarxa, cabdal
Aquestes jornades no només se ce-
lebraran a Mataró, sinó que ja han 
passat per L'Hospitalet, Terrassa 
i Girona, on hi ha hagut bons re-
sultats i no es descarta que hi hagi 
més jornades en els mesos vinents.

“Les jornades són una demos-
tració de la feina en xarxa que fan 
Les Cases de la Música”, assegura 
Manté, que recorda que l’objectiu 
d’aquesta organització no és un al-
tre que “la dinamització musical, 
en àmbit de formació, de creació, 
de concerts, de connectar aquests 
concerts amb les ciutats i donar 
suport a les entitats de les ciutats”. 
Malgrat que cada ciutat i la seva 
Casa de la Música desenvolupen 
un projecte propi, totes treballen 
en xarxa per tirar endavant inicia-
tives com les jornades de dissabte 
a la capital del Maresme. 

Marc Soto de La Señora Tomasa i Rubén Sierra de La Pegatina seran dos dels participants  Cedida 
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La Fira de l'Arbre i la Natura, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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La festa dels Tres Tombs, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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La Rua de l'any passat

“El llop sempre serà el dolent si només escoltem la 
Caputxeta” tanca la trilogia del director a la Saleta

Enric Lucena reinterpreta el 
conte de la caputxeta 

  Avui divendres 17 de febrer és 
l’últim dia en què les comparses 
que ho vulguin es puguin inscriure 
per al concurs de la Rua de 
Carnestoltes que es farà el pròxim 
25 de febrer. Les inscripcions han 
de fer-se a les ofi cines de Cultura 
del carrer Sant Josep.

Tots els participants seran con-
vocats dimarts 21 a les mateixes 
ofi cines d'inscripció per celebrar 
una reunió d'organització prèvia.

Un acte massiu
La Rua de Carnestoltes és un dels 
actes més multitudinaris que la 
ciutat celebra al llarg de l’any. 
Recorre els principals carrers del 
centre de la ciutat sota l’atenta 
mirada d’en Pellofa, el Rei del 
Carnestoltes que, al costat del 
jurat, emet el seu veredicte al 
fi nal de la Rua, que es dividiran 
en tres premis remunerats: premi 
a la millor comparsa, premi a la 
comparsa més satírica i premi 
especial del jurat. 

El premi a la millor comparsa, 
a més a més, podrà participar en 
l'arribada d'en Pellofa l'any vinent. 
| Mireia Camacho

Qui guanyi participarà en 
l'arribada d'en Pellofa 2018

Últim dia per 
inscriure’s a la Rua de 
Carnestoltes

L'equip de l'obra, dirigt pel mateix Enric Lucena

hagut Marta de Santos, Toni Luna 
i Lídia Rovira. La trilogia acaba al 
mateix lloc on va començar, l’Es-
pai Saleta, el març del 2014, amb 
l’estrena de “Tots els nens juguen 
seriosament”. A més, fa un any 
va portar a Barcelona “Valents, 
imprudents i covards”, una peça 
que també es va representar en el 
concurs de Microteatre de Mataró, 
el novembre passat.

En aquest particular viatge en el 
món de la fantasia, Lucena propo-
sa un canvi de perspectiva, en el 
conte i en la vida, perquè el públic 
es plantegi les coses des del punt 
de vista de l’altre. Com és habitual 
en l’autor, el muntatge s’impregna 
d’un esperit de misteri que fa que 
el públic arribi a la seva butaca sen-
se saber amb què es trobarà. | Red

  Com seria el conte que tots co-
neixem si el llop hagués sobrevis-
cut i hagués pogut explicar la seva 
versió de la història? Segur que 
la Caputxeta és la nena innocent 
que ens han fet creure? Preguntes 
com aquestes, i moltes d’altres, 
són les que intenta respondre “El 
llop sempre serà el dolent si només 
escoltem la Caputxeta”, el muntat-
ge que estrena la Sala Cabanyes 
aquest divendres.

Final de la trilogia
Amb “El llop sempre serà el dolent 
si només escoltem la Caputxeta”, 
Enric Lucena tanca una trilogia 
al voltant del mó n del conte. Tres 
obres que Lucena ha escrit i diri-
git i en les quals ha comptat amb 
un repartiment on sempre hi ha 

 Cedida 

6

Es faran sis passis de 
l'obra entre el 17 i el 26 
de febrer a l'Espai Saleta 
de Sala Cabanyes

3

Enric Lucena completa 
la trilogia en què sempre 
ha comptat amb els 
mateixos tres actors

 Arxiu 
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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!



Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA BARCA DE L’ANDREU
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARRETERES

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 GALA MATARONÍ DE L’ANY
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 FAMÍLIES I ESCOLA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ÚLTIMA SESSIÓ
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TELÓ DE FONS
0:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
0:30 CARRETERES
1:00 LA BARCA DE L’ANDREU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 OBRE ELS ULLS
15:30 L’ENTREVISTA

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 ADOLESCENTS.CAT
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CARRETERES
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA BARCA DE L’ANDREU
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA BARCA DE L’ANDREU

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CARRETERES
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 SET DIES
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 ÚLTIMA SESSIÓ
20:00 CARNET ESPORTIU

20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 LA BARCA DE L’ANDREU
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 FAMÍLIES I ESCOLA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 VOLTA I VOLTA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 LA FÀBRICA
19:30 CREURE AVUI
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
22:45 ESTACIÓ DIGITAL +18
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TELÓ DE FONS
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 FAMÍLIES I ESCOLA
19:30 ADOLESCENTS.CAT
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 VOLTA I VOLTA
23:00 RESERVA DE LA BISOFERA
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
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comunicació creativa

JUST TACT IC.

tot comença

www.tactic.cat
amb una bona idea
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Actuals, contundents 
i a tocar
Coincidència de propostes teatrals de Kate Tempest i 
Roland Schimmelpfennig 

Crítica de teatre: Comas Soler

 Que tres muntatges escènics 
professionals s’escaiguin a Mataró 
en uns mateixos dies, no és massa 
corrent. Que tots tres, a sobre, si-
guin d’un interès impactant i pro-
per, encara menys. És el que acaba 
de passar amb ‘Sí i no: calidoscopi 
Schimmelpfennig’, ‘Wasted’ i ‘Peggy 
Pickit veu la cara de Déu’.

Duresa convincent
En sis sessions fetes durant tot el 
cap de setmana –una de les quals 
va ser especial per a alumnes d’ins-
tituts– l’espai volgudament reduït 
de l’escenari del Monumental ha 
acollit ‘Wasted’, obra primerenca de 
Kate Tempest, escriptora i cantant 
de hip hop britànica.  

La companyia lleidatana Íntims 
Produccions, comptant amb la di-
recció d’Ivan Morales, la va estre-
nar a FiraTàrrega el 2015 i va ser 
una de les grans troballes del fes-
tival d’aquell any. Amb una entre-
ga portentosa, quasi espasmòdica, 
el trio d’intèrprets que deambula 
i es barreja enmig de les cadires 
dels espectadors dóna veracitat a 
allò que conta. És una història de 

farres, desvaris, frustracions, afectes 
i pors, sovint monologada amb lèxic 
dur, amb què tres joves rememoren 
la mort tràgica d’un company als 
quinze anys. De ‘Wasted’ crítica i 
públic n’han fet l’elogi arreu on s’ha 
pogut veure. I s’ho mereix. Aquí, a 
més, ha estat una aposta agosarada 
per trencar l’eclecticisme plàcid tan 
freqüent a la programació estable 
del teatre. Que ja va bé.  

Reflexió càustica
Dissabte passat, dintre el cicle 
“Fet a Mataró”, es va estrenar a 
Can Gassol una nova proposta de 
Moisès Maicas, segurament el di-
rector mataroní més expert, inno-
vador i burxant. Es tracta de ‘Peggy 
Pickit veu la cara de Déu’, de Roland 
Schimmelpfennig, un dels autors 
alemanys contemporanis més repre-
sentats. El seu teatre acostuma a ser 
una fusió de comèdia  i d’elements 
tràgics. Són textos poètics i terribles 
alhora, que aborden la quotidianitat 
amb una peculiar fragmentació del 
temps i de les trames, i on sovintegen 
personatges tocats de desorientació 
i de solitud que combinen diàlegs 
amb incisos dirigits a l’espectador. 
A l’obra estrenada ara, dues parelles 

es retroben per sopar després de 
sis anys de no veure’s. Es coneixen 
des que estudiaven i de quan havi-
en treballat al mateix hospital. La 
primera té una casa confortable, 
bona feina i una fi lla de cinc anys. 
L’altra, desencisada i sense un futur 
clar, acaba d’arribar de l’Àfrica, on 
ha estat en missió humanitària tot 
aquest temps i n’ha hagut de marxar 
precipitadament per un confl icte 
armat. A mida que avança la vet-
llada, l’aparent cordialitat inicial 
s’esquerda i es fa evident tot el que 
els separa. L’argument, que dit així 
sona a tòpic, planteja amb caustici-
tat la mala consciència dels països 
rics i les difi cultats per entendre i 
ajudar de manera efi caç el Tercer 
Món. Les seqüències temporals van 
endavant i endarrere, hi ha repe-
ticions sincopades i el relat es va 
interceptant amb les rèpliques o 
els aparts de qualsevol dels quatre 
protagonistes. Les difi cultats inhe-
rents a aquestes circumstàncies de 
la peça, Maicas les ha resolt fabulo-
sament amb una posada en esce-
na a frec del públic que juga amb 
moviments coreogràfi cs, contestes 
musicades, una escenografi a molt 
neta i, sobretot, amb un magnífi c 
treball actoral. Així, posant-hi ac-
cent surrealista i distanciat, po-
tencia la mirada refl exiva pròpia 
de Schimmelpfennig. 

Lectura prèvia
Dos dies abans, també a can Gassol 
i com a tast introductori, s’havia 
presentat ‘Sí i no: calidoscopi 
Schimmelpfennig’ amb patrocini 
del Goethe Institut. Va ser una estu-
penda lectura dramatitzada basada 
en fragments d’obres i en refl exions 
teòriques sobre el teatre escrites pel 
dramaturg alemany. Servida amb un 
joc escènic senzill i efectiu per tres 
intèrprets i una projecció de vídeo, 
va constituir una ocasió idònia tant 
per reconèixer els mèrits de la seva 
personal escriptura com per enten-
dre’n les claus.

‘Peggy Pickit veu la cara de Déu’ a Can Gassol Daniel Ferrer
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El Dijous Llarder a Mataró

L’exposició contribueix a la divulgació del paper femení 
en el procés d’industrialització del nostre país

Can Marfà reivindica “La dona 
al món industrial” 

 Dijous que ve comença el 
Carnestoltes i ho farà amb dos 
elements tradicionals compartint el 
vespre pels carrers del centre. Sent 
Dijous Gras, el gran protagonista 
serà el carro de l'Hermandá de la 
Juliana Llardera i la Semproniana 
Llardosa que es passejarà repartint 
tastets de truita i botifarra per a 
tothom que en vulgui. 

Acompanyats per músics de tra-
dicional de l'Escola de Música del 
Maresme i amb les dues patro-
nes en format carnestoltenc, no 
seran les úniques de fer-se seus 
els carrers.

La Momerota pixa vi
També els darrers anys se sumen 
a la festa les dues momerotes, 
que són en essència fi gures de 
Carnestoltes. Segons la tradició, 
a Mataró hi havia hagut, fa molts 
anys, una Momerota que es dedi-
cava a pixar vi i precisament és el 
que fa la fi gura, regalar glops de 
vi a galet a tothom qui vulgui. La 
Momeroteta s'adapta a l'edat dels 
més petits i "pixa" sucs, de mane-
ra que tothom pot fer ús del porró 
per fer baixar la truita. | Redacció

"L'Hermandá", fidel a la 
cita el pròxim 23 de febrer

El carro de les truites, 
a punt per sortir el 
Dijour Llarder

Una de les fotografies de l'exposició

de Ciència i Tècnica (mNACTEC), 
arriba al Museu de Mataró amb 
la voluntat de fomentar el conei-
xement i la difusió del patrimoni 
industrial català i la història de 
la industrialització a Catalunya. 

Els oficis tradicionals 
de la ciutat
A l’espai de Can Marfà s’han am-
pliat els continguts de l’exposició 
en diferents àmbits, incorporant 
un apartat pels ofi cis que tradi-
cionalment han desenvolupat 
dones en les indústries de pro-

ducció de gènere 
de punt, amb ob-
jectes, documents 
i imatges històri-
ques procedents 
de la col·lecció 
de la Fundació 
Jaume Vilaseca i 
l’Arxiu Municipal 
de Mataró. 

L’exposició està organitzada en 
cinc àmbits temàtics: operàries, 
discriminació, esposes i mares, 
mobilitzacions femenines i empre-
nedores i empresàries. | Laia Mulà

 A partir del divendres 17 de fe-
brer es podrà visitar la mostra, la 
qual descriu de manera didàctica 
i atractiva les condicions laborals 
i de vida de la dona a la societat 
industrial i mostra el seu paper en 
la formació de mercats de treball 
industrials i de classe obrera. Els 
suports escollits per a l’exposició 
són variats, des de textos i fotos, 
passant per vídeos, dades estadís-
tiques i fulletons. 

Es pot visitar fi ns a fi nals d’abril
La mostra, de caràcter itine-
rant, es podrà visitar fi ns al dia 
23 d’abril i ha 
passat anterior-
ment pel Museu 
de la Tècnica 
de Manresa i el 
Museu Municipal 
Castell de Rubí, 
entre altres sa-
les. L’acte d’in-
auguració tin-
drà lloc aquest divendres 17 de 
febrer a les 19 h. Impulsada pel 
Servei de Museus del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i pel Museu Nacional 

 Cedida 

3

La mostra, impulsada 
per la Generalitat, es 
podrà visitar durant tres 
mesos, fins a Sant Jordi
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El Carnestoltes a Argentona. 

Anna Aluart 

Tota la recaptació econòmica que s'aconsegueixi durant els dies de celebració es des-
tinarà a l'organització humanitària Stop Mare Mortum 

Argentona proposa una setmana de 
Carnestoltes amb caràcter solidari

 L'edició d'enguany del Carnes-
toltes a Argentona se celebrarà 
els dies 23, 24 i 25 de febrer i l'1 
de març. A més a més de ser uns 
dies de festivitat i disbauxa, tam-
bé tindran un caràcter solidari. 
Tot el que es recapti a les bústi-
es que s'instal·laran als diferents 
actes programats es donarà ínte-
grament a l'organització huma-
nitària d'ajuda als refugiats Stop 

Mare Mortum.
El Dijous Llarder s'iniciaran els 

primers aperitius de Carnestoltes 
amb els actes tradicionals a la pla-
ça de Vendre. La celebració del 25è 
aniversari de la colla de Diables 
d'Argentona en aquest 2017 tin-
drà un protagonisme destacat 
en aquest Carnestoltes i en d'al-
tres celebracions d'aquest any al 
municipi. 

El divendres a la nit serà el 
torn del Correfoc, el pregó de 
Carnestoltes i ball de disfresses 
a La Sala. Per dissabte a la tarda, 
rua familiar de Carnaval, des de 
la plaça de Vendre i fi ns al pavelló 
poliesportiu.

La comitiva acomiadarà el rei 
Carnestoltes el dimecres 1 de març 
en un acte que es clourà amb la 
tradicional sardinada popular. | Red

Adreça web del banner invertit:

www.alutecnic.net

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

VENDA

• 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:
ALBERT ALUMÀ CARRERAS

concursos
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Apunts
psicològics

Psicosi ve del grec: Psique (àni-
ma) i osi (procés malalt). Un 
procés malalt de la psique, és a 
dir, l'estructura mental està feta 
malbé i, per tant, no funciona 
adequadament. Pot ser en base 
orgànica o no. Cas per cas. És un 
terme genèric que és utilitzat en 
psiquiatria i psicologia. És un 
trastorn mental important que 
causa idees i percepcions anor-
mals. Aquestes persones perden 
el contacte amb la realitat. Hi 
ha una escissió. Uns símptomes 
indicadors són els deliris (falses 
creences, com que la TV li en-
via missatges) Les al·lucinacions 

(percepcions falses, com escoltar 
a algú que no existeix). 
Popularment: Bogeria o "locura", 
que és un terme social perquè 
s'allunya d'allò que socialment 
se'n diu normal; i, què és normal? 
Aleshores també cal recordar que 
hi ha indicadors o símptomes 
que semblen psicòtics (de boig) 
però que són expressió d'una 
continuïtat de consciència per 
entrar a altres nivells. Són ex-
periències de crisi emergents. 
Poden ser experiències intenses 
o angoixants. No és una psicosi. 
Cal un bon especialista psíquic 
per dilucidar i discernir. No és 

qüestió només de psicofàrmacs. 
També una escolta atenta i fina 
és imprescindible per explicar, 
comprendre i ajudar-lo.

Hi ha diverses menes de psi-
cosi. La induïda per tòxics. La 
de reacció breu. La delirant. 
L'esquizofrènica. La bipolar. La 
depressiva. La paranoia i d'altres.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Termes psicològics (4/4): Psicosi

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

288.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/JTO. PL. CUBA: Sup. 365m2+ despa-
chos. Zona activa y de mucho paso con Ventajas nave industrial 
(fuerza / muelle carga acceso camiones / aparcamiento clien-
tes) y benefi cios ocal semi-comercial (venta al detalle/Excel. Co-
municación). Rectangular. Cualquier actividad. Vestuarios.

T

¡ATENCIÓN A ESTE INMUBLE!

72.000€

Ref. 12643 JTO. AVDA. COMERCIAL: Edifi cio pocos 
vecinos, vivienda de media altura y exterior en esquina de 
bloque. Destaca su excelente estado como su perfecta dis-
tribución. 2 dormitorios (antes 3, fácilmente recuperable). 
Amplio salón comedor. Cocina amplias medidas. Baño com-
pleto. A/ Ac. Precio de verdadera ocasión.

T130.000€

¡MUY ESPECIAL!
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: Cualidades envidiables. Bonito 
conjunto residencial frente al mar. Piso alto y exterior. 3 dor. 2 dobl 
Salón comedor, ” llar de foc”. Balcón/Terraza ideal veranos. Co-
cina. Baño compl. Entorno agradable, zonas,ajardinadas, parque 
infantil y de paseo. 
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L'actor, en una imatge promocional de l'obra. Una celebració anterior. Cedida 

 La Sala d'Argentona continua 
endavant amb la seva tempora-
da i ho fa aquest cap de setmana 
amb la representació de l'obra 'Yo, 
Feuerbach'. Jordi Casanovas ha 
adaptat el text de Tankred Dorst i 
Pedro Casablanc i Samuel Viyuela 
es posen a la pell d'uns personat-
ges que s'endinsen en la història 
d'un actor que, tot i el seu talent, 
ha envellit i es veu obligat a lluitar 
per una nova oportunitat.

Feuerbach, un actor madur 
amb grans qualitats que, tot i això, 

 Argentona viurà un cap de set-
mana d'allò més andalús de la mà 
de la Casa Cultural Sentimiento 
Andaluz. L'entitat argentonina 
celebra aquest diumenge 19 de 
febrer el seu 18è aniversari i ho 
farà amb una missa a càrrec del cor 
rociero Divina Pastora de Mataró 
i l'actuació de diversos quadres 
de ball.

La celebració es durà a terme a 
la seu de l'entitat, al Centre Obert 
del Cros, a partir de les onze del 
matí de diumenge.  | A.C

Un actor talentós es queda sense feina i es veu obligat a 
lluitar per una nova oportunitat 

La celebració serà al Centre 
Obert del Cros

busca feina. L’haurà de demanar, 
no a un director de teatre, sinó al 
seu ajudant, un jove inexpert que 
acaba d’arribar al món de l’es-
pectacle i que ens farà pensar en 
la manera que funciona el món 
d’avui. 

Cinisme, humor, força, delicade-
sa... són algunes de les armes que 
utilitzarà Feuerbach per mirar de 
seduir el seu jove antagonista, en 
un exercici de talent que s’acosta 
al patetisme i que genera, alhora, 
tendresa i humor.

La Sala d'Argentona s'endinsa en 
la història de 'Yo, Feuerbach'

La Casa Cultural 
Sentimiento Andaluz 
celebra el 18è aniversari

Cedida 

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.5613. MATARÓ: Nau industrial 
en venda de 1400m2 en planta baixa 
més 350m2 en altell. Facilitat per a 
tràilers i molt ben comunicada per 
autopista.

Ref. 5649. MA-
TARÓ: Fantàs-
tica casa sen-
yorial al centre 
de Mataró de 
280m2. 4 hab. 
més golfes de 
50m2. Saló 
menjador amb 
xemeneia de 

40m2 amb sortida directa a terrassa 
de 60m2. Cuina offi ce en bon estat. 
Única a la zona.

BUSQUEM 
CASES

EN VENDA 
PER ALS 

NOSTRES 
CLIENTS
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La imatge de les bosses reutilitzables que es repartiran. Una mostra del pla. .Cedida  Cedida 

 La Regidoria de Medi Ambient 
durà a terme durant el mes de fe-
brer i març una campanya de fo-
ment de la prevenció, el reciclatge 
i la gestió dels residus. La campa-
nya, que va començar aquest di-
marts 14 de febrer, compta amb el 
suport de l’Agència de Residus de 
Catalunya, Ecoembes i Ecovidrio, 
esdevé una continuïtat en l’aposta 
de la Regidoria de Medi Ambient 
per informar i conscienciar la 
ciutadania envers la correcta se-
paració dels residus i la reducció 
d’impropis i s’emmarca en el lema 
'Vilassar de Mar separa bé!'

Es visitaran de forma aleatòria habitatges i comerços 
considerats grans generadors de residus 

Vilassar de Mar activa una campanya 

per fomentar el reciclatge

 L'Ajuntament de Llavaneres sub-
vencionarà l'autoocupació i les 
empreses que contractin aturats 
del municipi. La fi nalitat és in-
centivar la inserció laboral de les 
persones que es troben en situació 
d'atur, a la vegada que fomentar la 
contractació de personal entre les 
empreses i entitats locals.

Beneficiar el municipi
Les línies de subvenció s’orienten a 
la contractació de persones atura-
des per part d'empreses locals ins-
crites al directori municipal i per 
part d'entitats locals inscrites al 
Registre Municipal d'Associacions 
i Entitats Ciutadanes (RMAEC), i 
l'autoocupació de persones atura-
des, amb la fi nalitat de crear una 
activitat empresarial. 

Inscrits al SOC
En tots els casos, les persones atu-
rades han d’estar inscrites com a 
demandant d'ocupació al Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC), 
amb una antiguitat mínima de 
3 mesos i apuntades també a la 
Borsa de Treball Municipal (Xaloc).

L'Ajuntament mantindrà ober-
ta la convocatòria per a totes les 
persones físiques i jurídiques que 
vulguin presentar-s'hi fi ns al prò-
xim 30 de setembre. |Red.

El termini de sol·licitud 
finalitza el 30 de setembre

L'ajuntament subvenciona 

les empreses que contrac-

tin aturats del municipi

L’any 2016 l’índex de recollida 
selectiva va ser de 40,05%, un 0,25% 
per sota de l’any anterior. Dels 
quilos recollits als contenidors el 
2016, un 22,12% eren de fracció 
orgànica, 5,78% de paper, 7,11% 
de vidre i 5,03% d’envasos.

Aquesta campanya vol incidir en 
la necessitat de separar correcta-
ment els residus tant a les llars com 
als comerços. Amb aquest objectiu, 
es visitaran diferents habitatges i 
es farà una visita informativa a 
aquells establiments comercials 
considerats grans generadors de 
residus.

Una unitat mòbil renovarà i expedirà 

el DNI a Sant Vicenç de Montalt

  L'Ajuntament de Sant Vicenç, 
amb la voluntat d'oferir serveis 
de proximitat a la ciutadania, ha 
contactat amb la Policia Nacional 
perquè es puguin realitzar expedi-
cions i renovacions del document 
nacional d'identitat al municipi, 
sense necessitat de desplaçar-se 
a altres localitats. Tot plegat es 
podrà fer des d'una unitat mòbil.

Així doncs, l'Ofi cina Mòbil de 
la Direcció General de la Policia 
s'instal·larà a les dependències 

de l'Ajuntament durant la primera 
quinzena de maig i les persones 
interessades a obtenir o renovar 
el DNI cal que s'hi apuntin prèvi-
ament trucant al telèfon de l'OAC 
93 791 05 11, de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores.

Cal recordar que és obligatori 
tenir el DNI a partir dels 14 anys, 
que a partir dels 70 anys la reno-
vació és permanent i que les da-
des que hi consten han d'estar 
actualitzades.
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La Casa Museu Domènech i Montaner de Canet. El cartell de la mostra.Cedida  Cedida 

 Aquest cap de setmana es donarà 
el tret de sortida a una nova expo-
sició a la Casa museu Domènech 
i Montaner. Serà una doble in-
auguració, ja que a partir d'ara, 
l'antic espai de la cuina de la 
Masia Rocosa, serà una sala per-
manent dedicada a la ceràmica. 
S'inaugurarà la nova sala alhora 
que s'obrirà al públic, a la Sala 
jardí, una nova exposició titulada 
'La ceràmica modernista i Lluís 
Domènech i Montaner'.

Conjunt de col·laboracions
Aquesta exposició, comissaria-
da per Vicente de la Fuente, ha 
comptat amb la col·laboració de 
l'Arxiu Històric del COAC, l'Ar-
xiu Municipal d'Esplugues, la 
Casa Lleó Morera - grup Nuñez 
i Navarro, la Casa Thomas, 
el Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, la Delegació del Govern 
a Catalunya -  Palau Montaner, la 
Fonda España - Condes Hoteles, 
la Família Bassas, la Fundació 
Privada de l'Hospital de la Santa 
Creu i de Sant Pau, Huisman - de 
la Fuente, el Museu del Disseny de 
Barcelona, el sr. Josep Espí, el sr. 
Luís Gueilburt, el Museu d'Arenys 
de Mar, Museus d'Esplugues de 
Llobregat, la sra. Núria Gil, el Palau 
de la Musica, Ribersol SL, el sr. 

La Casa museu Domènech i Montaner acollirà l'espai, 
que també tindrà una mostra sobre modernisme

Canet inaugura un espai 
permanent dedicat a la ceràmica

 Sant Andreu de Llavaneres ja ha 
obert el període de presentació de 
treballs per a la Mostra Literària 
2017, el concurs literari anual que 
el municipi convoca. 

Les obres, que ja es poden pre-
sentar, s'acceptaran fi ns al 17 de 
març a les dues del migdia i han de 
seguir les normatives de les bases.

Així, els treballs hauran de ser 
individuals, escrits en català i total-
ment inèdits, i només s’acceptarà 
una obra per categoria, modalitat 
i participant. En funció de la seva 
edat, els participants es dividiran 
en sis grups. Això sí, l'organització, 
com sempre, ja ha avançat que 
les obres guanyadores formaran 
part d'una publicació que s'edi-
tarà el 2018.

Llibres i premis en metàl·lic
Els premis, un primer i un segon 
per a cada modalitat- consisteixen 
en lots de llibres i fi ns a 200 euros, 
en funció de la categoria a la que 
es pertany.

El veredicte del jurat, però, 
no es donarà a conèixer fi ns al 
lliurament de premis, que se ce-
lebrarà pels volts de Sant Jordi. 
Concretament, tindrà lloc el 22 
d'abril, a les sis de la tarda, a la 
Sala de Plens de l'Ajuntament de 
Llavaneres. Red.

Els treballs es poden 
presentar fins al 17 de març

En marxa la Mostra 
Literària 2017 de Sant 
Andreu de Llavaneres 

Rossend Casanova i Teresa i J M 
Padró.

Les arts decoratives
Un dels trets més signifi catius del 
Modernisme és el gran protagonis-
me de les arts decoratives. En totes 
les obres modernistes hi trobem 
elements de forja, vitrall, teixits, 
escultura, pintura i ceràmica apli-
cades a l’arquitectura. I d’entre 
totes elles, la ceràmica ha estat 
una de les que més ha sofert els 
canvis de gust i modes. 

A les obres de Domènech veiem 
peces ceràmiques exclusives i in-
dustrials combinades amb mestria 
per aconseguir l’efecte desitjat: 
singularitzar l’edifi ci, fer-lo únic 
amb una decoració que s’adeqü-
és a la funció de la construcció. 
La Casa museu té col·leccions ce-
ràmiques que van ser produïdes 
per alguns dels grans conjunts 
de l’arquitecte com el Palau de 
la Música, l’Hospital Pere Mata 
de Reus o l’Hospital Sant Pau de 
Barcelona. Dissenys d’ell i els seus 
col·laboradors, Antoni M. Gallissà, 
Lluís Bru i Pere Domènech Roura.

L'exposició 'La ceràmica moder-
nista i Lluís Domènech i Montaner' 
s'inaugurarà el proper dissabte 18  
de febrer a les set de la tarda i es  
podrà veure fi ns el 17 de setembre.
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ÁTICO CON ASCENSOR, PK Y TRASTERO

Ref. 2534: Rocablanca: Comunidad re-
ducida, vivienda 4 hab., amplio salón co-
medor balcón, cocina indep, galería, 2 
baños, calefac. Orientado a mar, vistas 
despejadas y Terraza comunit.  168.000€

Ref. 2537: Centro: Pl. baja en comunidad 
reducida con patio a nivel y reformada. 3 
hab., 1 baño, salón comedor con patio, 
cocina indep., suelos parket/terrazo. Le 
encantará, venga a visitarla!! 177.000€

JUNTO PLAZA SANTA ANNA

JUNTO FUTURO CORTE INGLÉS

Ref. 2531: Centro: Piso en edifi cio con as-
censor y todo reformado. 3 hab., 1 baño 
y 1 aseo, cocina indep., galería, salón co-
medor con balcón/terracita. En una de 
las mejores zonas de Mataró!!  207.000€

Ref. 2539: Molinos: Edifi cio con ascensor, 
vivienda 4 hab,(2 dbls), 1 baño, cocina 
indep. para actualizar, galería, amplio 
salón comedor, balcón 12m2, vistas des-
pejadas y orientado a mar. 144.000€

JUNTO AL PARQUE CENTRAL

OPORTUNIDAD POR ZONA

Ref. 2533: Vía Europa: Jto Plaza Italia. 3 
hab., 2 baños, cocina indep., galería, 
salón com., balcón/terracita. Vistas des-
pejadas,  comunidad impecable, trastero 
y todo exterior 100% 182.000€

PARA ACTUALIZAR A SU GUSTO

Ref. 2541: Molinos: Jto piscina municipal. 
Vivienda grandes dimensiones, 4 habit, 
cocina indep., galería, 1 baño, amplio 
salón comedor con balcón. Exterior, 
soleada y pocos vecinos. 105.200€

Ref. 2542: Cirera: Piso para entrar a vivir en 
comunidad reducida. 3 hab., 1 baño, co-
cina indep., galería, amplio salón comedor 
balcón. Vistas despejadas, en avenida 
principal y bien comunicado.107.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO Y ZONA

PLANTA BAJA CON PATIO

Ref. 2481: Junto Rocablanca: Vivienda 
lista para entrar a vivir. 3 hab dobl, 1 
baño, cocina indep., salón comedor 
patio a nivel y terraza con barbacoa. 
Zona tranquila, sólo 5 vecinos. 123.200€

Ref. 2532: Cirera: Piso grandes dimensio-
nes para actualizar a su gusto. 4 hab. (2 
dobles), 1 baño, cocina indep. despen-
sa, amplio salón com. balcón y vistas 
despejadas. Junto Vía Europa.  98.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

CON TRASTERO Y TERRAZA

Ref. 2535 Molinos: 3 hab. (2 dobl) 1 baño y 
1 aseo, amplia cocina offi ce, galería, sa-
lón comedor, balcón exterior, terraza con 
zona de lavadero y trastero. Exterior, so-
leada y comunidad reducida.107.000€

CON TERRAZA A NIVEL

Ref. 2536: Llantia: 3er y último piso en co-
munidad de sólo 3 vecinos, con terraza a 
nivel. 3 hab., 1 baño, cocina indep. con 
galería, amplio salón comedor, con vistas 
al mar y en zona tranquila. 121.000€

VIVIENDA CON PATIO Y PK

Ref. 2540: Camí de la Serra: Piso de gran-
des dimensiones en edifi cio con ascensor. 
4 hab. + vestidor, 2 baños, cocina offi ce 
indep., amplio salón comedor con bal-
cón. Patio a nivel y pk incluido. 240.000€

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

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

www.immo-nova.es

1P IMMO NOVA.indd   1 15/2/17   12:55



Rafael Castro, fundador de Cristalleries Castro.  Daniel Ferrer 

Rafael Castro,   
la cristalleria de tota la vida

 Mireia Biel

 Dos lloros fan guàrdia, des de fa dècades, a la porta 
de Cristalleries Castro. Potser per això se'ls anomena 
la cristalleria dels lloros. Però aquests animals són 
només un dels elements que els ha convertit en un 
negoci familiar únic i estimat a la ciutat. 

Pocs mesos després de la mítica nevada de l’any 
1962, Rafael Castro començava a treballar, i anys 
després, el 1979, Cristalleries Castro s'incorporava 
al món del vidre pla com una empresa familiar, que 
ha anat evolucionant i afegint totes les noves tecno-
logies, dissenys i materials del sector. “Van ser anys 
durs”, recorda Castro. “Treballava moltíssimes hores, 
per formar-me primer i després per posar-me pel 
meu compte i tirar endavant el negoci, un projecte 
gens fàcil però que ha valgut la pena”.

“Fins a les dotze i les dues de la matinada m’havia 
estat aquí acabant encàrrecs!”, explica Castro, nos-
tàlgic. I és que tot plegat ha canviat i molt. “Abans es 
treballava manualment, gairebé de forma artesanal i 
sobretot vigilant i amb molt respecte pel vidre, perquè 
és un material molt delicat”. Avui en dia, la maquinària 
ha sofi sticat les tasques i les ha fet més senzilles. No 
només ha canviat en l’àmbit de la maquinària, sinó 
també en la fórmula de treballar i de confi gurar les 
plantilles. Castro remarca que, abans, “la fi gura de 
l’aprenent era clau perquè un es formava a l’empresa 
i adquiria els coneixements per desenvolupar totes 

les tasques amb garanties”, quelcom que ara és més 
difícil de trobar. Tot i així, Castro es mostra orgullós 
“de tenir un equip que ho dóna tot".

De fet, per a ell, “l’honestedat i el sacrifi ci” són 
dos dels valors que defi neixen Cristalleries Castro: 
“Sempre complim amb el nostre compromís i amb 
la garantia d’una alta qualitat”. 

Encàrrecs per tota la ciutat 

“Podria comptar amb els dits de les mans els edi-
ficis en els que no hem treballat", assegura Castro

L'experiència i la llarga trajectòria de l'empresa 
avalen la feina feta per Castro i els seus. També el 
fet que han treballat en tots els barris de la ciutat, 
pel que Castro bromeja: "Crec que pràcticament 
podria comptar amb els dits de les mans els edificis 
en els que no hem treballat". Una mostra més de 
l'arrelament de la cristalleria a Mataró. 

APUNTS

Defineix-te: Íntegre

Un llibre: 'Nadie es más que nadie' de Miguel A. Revilla

Una pel·lícula: 'El último hombre' de Mel Gibson

Un viatge: Itàlia i Màlaga

Un referent: Josep Tarradellas

Un somni: Tenir la joventut de quan tenia 25 anys

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL 937 965 148

T. 937 965 148

 PVP A CONSULTAR
REF. 4448. ZONA AVD. PUIG 
I CADAFALCH: 2 dúplex, bajo 
con  3 habitaciones, cocina offi  -
ce, 2 baños y jardín de 60m2 
de superfi cie, 1º con 2 terrazas, 
3 habitaciones más un estudio, 
2 baños. ¡NO DUDE EN VERLO, 
LLÁMENOS!

OBRA NUEVA 

5365

80.000€
REF. 5124. Z. CIRERA: Planta  baja con 
entrada independiente reformada, co-
cina de haya, baño completo con ducha, 
galería tipo patio de 8m2, 3 hab. 2 do-
bles. OPORTUNIDAD. 

T

T

108.000€
REF. 6206. Z. MOLINOS: Piso conservado 
con terraza indepe. 24m2,  3 hab., 2 do-
bles, baño completo y aseo,  balcón ex-
terior y galería, trastero, comunidad re-
ducida solo 3 vecinos. OCASIÓN PRECIO.

T

295.000€
REF. 6205. CAMÍ SERRA: Excelente casa 
320m2, garaje de 40m2 y jardín 50m2, 4 
hab. + estudio con terraza solárium 20m2, 
cocina off ., chimenea, 2 baños compl., y 2 
aseos, salón de 35m2, calefacción.

T

CERTIFICADO 
ENERGÉTICO GRATIS

¡SI PONE A LA VENTA 
SU PISO 

CON NOSOTROS!

110.000€
REF. 2446. Z. PERAMÀS: Piso alto con 
ascensor con vistas espectaculares a 
mar, 3 hab. 2 dobles, baño completo 
con ducha, cocina formica con galería 
anexa, ASCENSOR.

T

                                        249.000€
REF. 1409. Z. PARQUE CENTRAL: Excelente piso reformado de 
120m2 con ascensor, 4 habitaciones (2 dobles), 2 baños com-
pletos con ducha, cocina offi  ce y galería anexa, salón comedor 
con balcón exterior y vistas al parque, a.a. con bomba de calor.

T

  207.000€
REF. 6139. MOLINOS: Gran piso 115m2, 
pk y trastero incl, 4 hab. 2 dobl, 2 baños 
compl 1 suite, salón 30m2, chimenea, 
cocina off . roble , galería balcón y terraza 
de 25m2. ANTES 210.000€

AHORA

T

208.000€
REF. 6196. VISTA ALEGRE: Planta baja 
entrada independiente reformada,  patio 
de 20m2, pk de 30m2,  salón de 45m2 con 
cocina integrada, baño completo y aseo 
a.a. con bomba de calor, trastero.

T



            

Serietat i efi càcia 
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

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

Pl. baixa refor., zona tranquil.la, tots els serveis, 76m², 2 habit. 1 bany complet, cui-
na off, saló menj. aa/cc, tanc. alumini, ascensor. Tssa a nivell de 40m²!   T151145

Mataró. Cirera 187.110€

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Pis en exclusiva, 55m², 3 habit. 1 bany compl., cuina offi, saló menj. 18m² balcó 
orientat a mar, tanc. alumini, ascensor. Ideal reformar al seu gust!!!  T151148

Mataró. Peramàs 110.740€

Pis en zona tranquil·la, 70m², 3 habit. 1 bany complet, 1 de servei, cuina office, saló 
menjador, balcó, calefacció, parquet, tanc. alumin.  Pàrquing inclòs!!!     T108877

Mataró. Havana 225.000€

Pis de 100m², 4 habit. (2 dobles), 1 bany, cuina independent, galeria, 
balco, aa/cc, tancaments alumni. Pis molt  assolellat!!!                T150558

Mataró. Cent�e 167.300€

www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Mataró. Can Vilardell 340.000€

Torre 150 m², 3 hab., bany, aseo, cuina 30 m², llar foc, galeria, balco, salo-menj. 40 
m², llar de foc, tsses, calef., gartage 2 cotxes, traster, jardi 500 m²!!! !        T250043

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Pis refor. 135m², 4 habit., 1 bany + 1 de servei, cuina off., saló menj., 25m², balcó, 
calefacció, alumini, terres parquet, ascensor, garatge, Tots el serveis!!      T151074

Mataró. Cent�e 254.520€
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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€

            

Tr�qui'ns : T 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Cases i pisos de llog�erCases i pisos de llog�er
T109917 Mataró. Cerdanyola. Tercer pis sense ascen-
sor tot reformat de 100m², amb 4 habitacions, 1 bany 
complet, cuina tancada, saló menjador amb sortida 
a balcó, galeria, aa/cc, tancaments d’alumini. Pis no 
moblat disponible al Març!!!                         550€/Mes 

T110466 Canyamars Pis situat al centre del poble de 
70m², de 2 habitacions (1 doble amb vestidor), 1 bany 
complet, cuina tancada, saló menjador, tres balcons, 
ascensor, Vistes a muntanya!                        580€/Mes

T110201 Mataró. Rocafonda. Pis de 60m² de super-
fície, amb 2 habitacions, 1 bany complet amb dutxa, 
saló menjador amb cuina integrada, calefacció elèc-
trica, tancaments d’alumini, ascensor, pàrquing opcio-
nal. Molt assolellat!!                                           600€/Mes

T110454 Mataró. Rocafonda. Pis molt lluminós de 
68m², 3 habitacions, 1 bany complet reformat, cuina 
offi ce reformada, saló menjador amb balcó, galeria, 
ascensor, disponible al febrer !!!                    600€/Mes

T110465 Mataró. Centre. Pis en planta baixa de 75m², 
2 habitacions, 2 banys complets, saló menjador amb 
cuina integrada, aa/cc, tancaments d’alumini, ascen-
sor, pàrquing opcional, pati de 15m². Preciosa terrassa 
assolellada de 30m²!!                                     650€/Mes

T110405 Mataró. Cerdanyola. Pis de 92m² amb 3 
habitacions, 2 banys, cuina independent, tancaments 
d’alumini, terres de gres, ascensor i balcó de 4 m². Ben 
conservat, per entrar a viure !!!                          650€/Mes

T202761 Sant Vicenç de Montalt. Casa adossada re-
form. 175m², 4 habitacions, 2 banys complets + 1 de 
servei, cuina offi ce, va salar menjador, aa/cc, terrassa, 
terres de parquet, Jardí de 20m²!!!                    650€/Mes

T110255 Sant Vicenç de Montalt. Planta baixa totalment 
moblada 150m², 4 habitacions (1 suite), 3 banys com-
plets, cuina offi ce totalment equipada, saló menjador 
amb sortida a terrassa de 35m², aa / cc, fi nestres alumi-
ni, pàrquing per a 2 cotxes, magnífi ca zona comunitària 
amb piscina i jardí !!!                                      1.200€/Mes

T102471 Vilassar de Mar.  Magnífi c pis reformat en 1a 
planta, 100m², 3 habitacions, 1 bany complet amb ban-
yera, cuina offi ce, de 20m², menjador amb fi nestra, cale-
facció, terres de ceràmica, tancaments d’alumini, sala 
polivalent en planta baixa de 100m² amb bany complet 
amb dutxa , disponible al gener !!!!               1.325€/Mes

T109943 Mataró. Centre. Magnífi c dúplex de disseny de 
190m² de superfi cie, de 2 habitacions, 3 banys complets, 
cuina offi ce, ampli saló menjador, aa / cc, tancaments 
d’alumini, terrassa de 10m² !!!                      1.400€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1a línea de mar. Magnífi c pis 
de 98m² equipat i moblat, amb 3 habit, 2 banys com-
plets, cuina indep, tssa i ascensor. Zona comunit amb 
piscina! A 100 metres de la platja!!!         1.500€/Mes

T110134 Llavaneres. Pis reformat de 50m², 2 habit. 
1 bany, cuina offi ce, balcó, terres de parquet, fusteria 
d’alumini, pàrquing, moblat i molt assolellat. Impres-
sionant zona comunitària amb piscina, pistes de ten-
nis i zona infantil!!!                                     1.600€/Mes 

T420112 Argentona. Casa a 4 vents, zona residencial 
180m², 4 habit (suite), 2 banys complets + 1 de servei, 
cuina offi ce, saló menj. llar de foc, calefacció, tanc.alu-
mini, tssa 20m², garatge 2 cotxes, traster, espectacular 
jardí de 210m², barbacoa d’obra!!                1.650€/Mes

T201785 Mataró. La Cornisa. Espectacular casa dis-
seny. Domótica, plaques solars, 800m² parcel.a, 265m² 
vivenda, 4 hab dobles (1 suite), 3 banys, cuina offi ce 
amb  illa i acces a jardí desde tota la casa. Magnífi -
ques vistes a mar i muntanya!!!                 2.200€/Mes

T302463 Mataró. Centre. Despatx en segona planta de 
30 m² - molt cèntric i ben situat !!!!                225€/Mes

T302897 Mataró. Centre. Local 100m² actual centre 
d’estètica, molt bon estat !! Ben situat!       500€/Mes

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

110.740€

Àtic 50m², 2 habit, 1 bany com-
plet + 1 servei, cuina office equi-
pada, lluminós saló menjador, 
balcó de 15m², terrassa 50m², 
aa/cc, terres parquet, pàrquing 
exterior,. Està disponible a partir 
de Febrer!!                650€/Mes

T110104   Caldes d’Est�ac

Ofi cina en primera planta 
tipus loft de 108m², 1 habi-
tació, 1 bany complet, cuina 
offi ce amb electrodomèstics, 
té un saló menjador. És ideal 
per a joves !!!       726€/Mes

T110471   Mataró. Cent�o

Primer pis sense ascensor, 
85m², 3 habitac, 1 bany, cuina 
tancada, saló menjador amb 
sortida a balcó, galeria, cale-
facció, tancaments d’alumini, 
pati de 15m² amb traster. To-
talment moblat!!  550€/Mes

T110470   Mataró. Cerdanyola

225.000€

167.300€

340.000€

Local en planta baixa en 
estat impecable de 70 m2, 
té 1 bany, la persiana au-
tomàtica, té els terres de 
parquet, aa / cc. És ideal 
com serveis, despatx!!!
                                   450€/Mes

T302753  Mataró. Via Europa

Espectacular casa mobla-da, 
350m², 7 hab. (1 suite 30m²  
amb vestidor), 5 banys com-
plets, cuina office equipada, 
saló menj. 47m², llar de foc, 
aa / cc, garatge 20m², sala 
polivalent 35m², porxo, Jardí 
amb piscina!!   2.600€/Mes

T202760     St Vicenç Montalt
Casa 4 vents moblat. 300m², 
parcel·la 1.025m², 6 habitac., 3 
banys compl. 1 servei, 2 cuines, 
2 salons (1 amb llar de foc), ga-
leria, balcó, tssa, calef. radical, 
aire condic., garatge, traster, 
Impressionant jardí, vistes. Ideal 
2 famílies!!!         1.500€/Mes

T202757   Canyamars

T110454   Mataró. Rocafonda
Pis molt lluminós de 68m² de 
superfície, té 3 habitacions, 1 
bany complet reformat, cuina 
offi ce reformada, bon saló 
menjador amb sortida a bal-
có, galeria, ascensor, disponi-
ble al febrer !!        600€/Mes

T110102   Caldes d’Est�ac
3er pis sense ascensor, no 
moblat, al centre del poble, 
de 100m², 5 habit. (2 dobles), 
1 bany complet reformat amb 
dutxa, cuina reformada, saló 
menjador, 2 terrasses de 15m² 
cadascuna!!         650€/Mes
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Les vivendes estrella
són 

167.500 €

MATARÓ - Via Europa R 18256

Pis semi-nou  2 hab, menjador, balcó-te-
rrassa i pàrquing i traster inclosos al preu!!

Quota: 619/mes
rrassa i pàrquing i traster inclosos al preu!!

398.000 €

DOSRIUS - Poble R 41103

Espectacular casa 4 vents, 240m2, parcel·la 
de 1.600m2. Les millors vistes de la zona!

Quota: 1.471€/mes 595.000 €

MATARÓ - Can Quirze R 41267

Casa unifam. 450m2, 5 hab., 4 banys, pàr-
quing 150m2 i piscina comun. Espectacular!

Quota: 2.199€/mes

89.500 €

MATARÓ - Rocafonda R 17818

Consta de 2 hab dobles, menjador quadrat  
22m2 i cuina independent amb galeria.

Quota: 330€/mes

225.000 €

MATARÓ -  Peramàs R 18307

Quota: 832€/mes

quing 150m2 i piscina comun. Espectacular!

340.000 €

MATARÓ - Eixample R 41170

Magnífi ca casa en ple Eixample en el millor ca-
rrer de la zona. Oportunitat per temps limitat !!!

Quota: 1.257€/mes

182.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18300

Magnífi c pis 4 hab (3 dobl), lavabo i bany. 
Inclou 2 places pàrquing. Pis defi nitiu!

Quota: 673€/mes

22m2 i cuina independent amb galeria.

/mes

Consta de 2 hab dobles, menjador quadrat  

Pis reformat amb imatge impecable, 4 hab 
i 2 banys reformats. Vingui a veure’l!

245.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18084

Quota: 905€/mes

Pis tot reformat, 4 hab (2 dobles), 2 banys 
i balcó exterior. Aparcament cotxe i moto.

rrer de la zona. Oportunitat per temps limitat !!!

/mes
de 1.600m2. Les millors vistes de la zona!

/mes

Magnífi c pis 4 hab (3 dobl), lavabo i bany. 

/mes

i 2 banys reformats. Vingui a veure’l!

/mes

i balcó exterior. Aparcament cotxe i moto.

MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Molins
MATARÓ - Escorxador 
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Cerdany.Nord

R.17730
R.15293
R. 16021
R.18086
R.17738
R.16679
R.17548
R.18044 
R.17998

Pis - 71m2 - 2 habitacions
Pis - 50m2 - 3 habitacions
Pis - 40m2 - 2 habitacions 
Pis - 53m2 - 2 habitacions
Pis - 65m2 - 4 habitacions 
Pis - 55m2 - 2 habitacions
Pis - 65m2 - 3 habitacions
Pl. baixa - 55m2 - 2 habit. 
Pis - Reformat - 3 habitac.

47.200 € 
57.260 €
58.000 €
59.500 €
65.000 €
66.000 €
66.050 €
79.260 €
82.260 €

10,17%
10,17%
8,28%
9,43%
8,30%
7,72%
7,72%
7,57%
7,29%

174,46€�/mes 
212,00€�/mes
214,38€�/mes
220,00€�/mes
240,25€/mes
244,13�€/mes 
244,13€�/mes 
292,06€�/mes
304,05€�/mes

400€�/mes 
400€�/mes
400€�/mes
450€�/mes
450€�/mes
425€�/mes
425€�/mes
500€�/mes
500€�/mes
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OCASIÓN  
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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