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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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FRONTAL DE
DUTXA FIX
+ CORREDERA

PREU IVA NO INCLÒS

TERMINI MITJÀ
D’ENTREGA 48H

· 3 anys de garantia.· 3 anys de garantia.
· Anticalç inclòs.· Anticalç inclòs.

· Sense perfi l inferior.· Sense perfi l inferior.
· Vidre de seguretat de 6 mm.· Vidre de seguretat de 6 mm.

· Amplada des 95cm a 2m.· Amplada des 95cm a 2m.
· També disponible amb· També disponible amb

   vidre transparent   vidre transparent
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RECICLAR EL DOBLE 
Mataró necessita passar de l'actual 30 al 

60 per cent de recollida selectiva el 2020 
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

106.000€

REALMENTE ASEQUIBLE
Ref. 12665 MOLINS: Pequeña comunidad de 
sólo 3 vecinos. Buen piso 90m2 exterior y bien 
orientado. Perfecto estado. Salón comedor de 
20m2. Balcón. Cocina amplia. Galería. 3 dorm. 
(2 dobles). Baño completo + aseo. Terracita sup. 
+ trastero. Cualidades muy interesantes.

T

130.000€

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

T 139.500€

¡OPORTUNIDAD!
Ref. 12632 AVDA. PERÚ: En la mejor calle de 
la zona. Excelente vivienda 100m2 reformado 
de forma muy destacada. Espacios bien pro-
porcionados, buena orientación mucho sol. As-
censor. Salón comedor 26m2. Balcón soleado. 
Cocina equipada práct. Nueva. 3 dormitorios ( 
antes 4). Baño de diseño. Parquet. Calefacción.

T

116.000€

¡BIEN SITUADO!
Ref. 12669 PERAMÀS: Muy alto con ascen-
sor. Exterior en esquina. La vivienda se halla 
reformada en su totalidad, de forma actual y 
recientemente. Bien situada en zona comercial 
y junto avenidas principales.Amplio salón come-
dor. Balcón soleado. Cocina equipada.2 dormito-
rios ( antes 3). Suelos parquet. A/AC.

T

179.000€

¡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

120.000€

¡BUENA OCASIÓN!
Ref. 12664 CERDANYOLA SUR: En  fi nca 
con ascensor. Vivienda 90m2, amplios espacios 
y distribución cuadrada. 4 dorm (2 dobles). Salón 
comedor muy amplio y luminoso. Cocina total-
mente equipada. 2 Baños completos. Situación 
realmente buena junto servicios, comercios y 
colegios.

T

196.000€

!EXCELENTE COMPRA!
Ref. 12672 CAMÍ DE LA SERRA: Ubicado en la 
mejor zona del sector. Vivienda de 112 m2 en edifi-
cio de pocos años de construcción. Buenas vistas y 
despejadas. 4 dormitorios,2 son dobles. Gran sala 
de estar 28 m2 en dos ambientes. Cocina office im-
pecable.2 c. de baño. Zona de poca densidad y fácil 
aparcamiento. Exterior a 2 calles.

T

239.000€

CON TERRAZA 40M2!
Ref. 12575 PARC CENTRAL: Semi nuevo, 
ascensor y zona comunitaria con piscina. Piso 
bien distribuido, 3 dormitorios, 2 dobles.  Salón 
comedor con acceso directo a una terraza de 
40 m2.  Cocina en perfecto estado.Calefacción. 
Parquet. Parking + trastero incluido. Excelente 
distribución y muy luminoso.

T

73.000€

¡INVERSIÓN!
Ref. 12454 Z. CTRA. DE MATA:  Segundo 
piso de altura asequible y totalmente refor-
mado . Sea propietario y pague menos que un 
alquiler.  Presenta una distribución muy acer-
tada sobre 70m2. 3 dormitorios ( act 2).Salón 
comedor ampliado. Cocina totalmente actua-
lizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

T

215.000€

INMEJORABLE SITUACIÓN
Ref. 12573 CENTRO/RONDAS: Edifi cio semi-
nuevo. Bonita vivienda de altura media y distri-
buida sobre una superfi cie de 90 m2.Presenta 
unos acabados/imagen realmente buenos. 3 
dormitorios. Salón comedor amplio y bien orien-
tado sobre avenida principal. Cocina equipada. 2 
baños. Vistas despejadas.

T

295.000€

PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12463 CAMÍ DE LA SERRA/ VISTA 
ALEGRE: Excelente compra. Magnífi ca casa 
unifamiliar, varias plantas, 330m2. Inmejorable 
estado, impecable. Garaje 50 m2 + jardín 60m2 
Salón com 38m2, bonitas vistas. Gran cocina 
–off. a jardín. 4 dorm. Estudio sup. 40m2, terra-
za/solarium 20m2. De las mejores ocasiones.

T 350.000€

UNIFAMILIAR
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

Nº 1 EN VENTAS
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

139.500€

¡OPORTUNIDAD!
Ref. 12632 AVDA. PERÚ: En la mejor calle de 
la zona. Excelente vivienda 100m2 reformado 
de forma muy destacada. Espacios bien pro-
porcionados, buena orientación mucho sol. As-
censor. Salón comedor 26m2. Balcón soleado. 
Cocina equipada práct. Nueva. 3 dormitorios ( 
antes 4). Baño de diseño. Parquet. Calefacción.

116.000€

¡BIEN SITUADO!
Ref. 12669 PERAMÀS: Muy alto con ascen-
sor. Exterior en esquina. La vivienda se halla 
reformada en su totalidad, de forma actual y 
recientemente. Bien situada en zona comercial 
y junto avenidas principales.Amplio salón come-
dor. Balcón soleado. Cocina equipada.2 dormito-
rios ( antes 3). Suelos parquet. A/AC.

215.000€

INMEJORABLE SITUACIÓN
Ref. 12573 CENTRO/RONDAS: Edifi cio semi-
nuevo. Bonita vivienda de altura media y distri-
buida sobre una superfi cie de 90 m2.Presenta 
unos acabados/imagen realmente buenos. 3 
dormitorios. Salón comedor amplio y bien orien-
tado sobre avenida principal. Cocina equipada. 2 
baños. Vistas despejadas.

350.000€

UNIFAMILIAR
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. 

• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor de 
su propiedad y la forma de rentabilizarla y obtener 
el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

Nº 1 EN VENTAS
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 ciutat
Polèmica multa a una mare per 
anar amb cotxet per la calçada

 ciutat
S'aprova el pressupost amb 
ajudes de dreta i esquerra

 reportatge
En Pellofa, el Rei maleït del 
Carnestoltes de Mataró

 esport
Guillem Pujol, tercer en l'estatal 
de llarga distància

 cultura
La Rua de Carnestoltes surt de la 
Plaça de Cuba

 perfil
Valentín Gómez,
el múscul de l'Havana
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veure l’excusa perfecte per validar aquests pollastres 
provinents d’orient que venen a 3 peces per 10 euros.

Com a biòleg, no puc negar els perills de transportar a 
milers de quilòmetres productes que haurien de men-
jar-se poques hores després de ser sacrifi cats. Per més 
que la tecnologia presumeixi de totpoderosa i infal·lible, 
ningú em negarà que sovint, el benefi ci econòmic sol 
fer-la anar per carril que vol. D’aquí que em pregunti: 
Només el panga? 

Curt i ras. Fruit de la globalització, molts productes 
del nostre rebost (sobretot si no són de Km0 i la seva 
única frescor és la que aporta la nevera) poden suposar 
riscos per a la nostra salut. Per sort, la mateixa tecno-
logia aporta solucions per minimitzar-los. En el cas 
concret del peix, coent-lo bé. Defugint esnobismes que 
no garanteixen l’eliminació de bacteris i paràsits ni la 
destrucció de bona part dels contaminants. Posant la 
seguretat del que mengem pel davant de la rapidesa, 
la comoditat... o la moda.

Si Sou Servits-  Francesc Murgadas - AMIC

 Aquests dies han saltat unes quantes alarmes arran, 
entre altres, de la decisió de Carrefour de retirar de la 
seva peixateria el fi let de panga. El peix gat del Mekong 
que ens arriba des del Vietnam pelat, desespinat i ul-
tracongelat perquè després nosaltres en puguem con-
sumir a un preu molt econòmic si el comparem amb 
el peix fresc de les nostres llotges. La raó més evident 
–i no nova d’ara, diguem-ho tot– d’aquesta prohibició 
és que el peix es cria en unes aigües dolces gens reco-
manables, gràcies a la seva resistència a les condicions 
ambientals “adverses”. Ara, probablement, molta gent 
s’esquinçarà la túnica en llegir això. Oblidant que al-
guns països (nosaltres no) ja varen prohibir fa uns anys 
amb motiu de la Guerra de Ruanda la dita perca del Nil 
que es criava en piscifactories de capital estranger on 
la llegenda negra diu que els morts de la guerra servien 
de pinso. O oblidant que, amb l’excusa de la grip aviar, 
Europa va prohibir fa pocs anys la venda d’aviram amb 
vísceres, potes i cap. Una norma en que molts vàrem 

Només el panga?

L’ENQUESTA

Et disfresses per 
Carnestoltes?

68% No.
32% Sí.

ANY NOU XINÈS

LA PREGUNTA

Recicles a casa?

RECICLEM POC

Diumenge passat es va celebrar per primera vegada a Mataró l'Any 
nou Xinès amb una desfi lada que va congregar força gent.

APLAUDIT:  És una bona notícia 
que s'organitzin activitats per co-
nèixer i compartir les tradicions de 
les diferents cultures mataronines.

CASTIGAT: És una evidència que 
els mataronins ens hem de posar 
les piles en qüestió de recollida 
selectiva.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1760.indd   1 22/2/17   17:07



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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 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

 Dues amigues disfressades 
amb vestits tradicionals, d'èpo-
ca. L'elegància predominava en 
les disfresses dels Carnestoltes 
d'abans, com demostren els ves-
tits d'aquestes dues amigues, en 
aquesta foto del 1951 cedida per 
P. Gallego. 

"Les dues nenes eren a una fes-
ta al Cafè de Mar, al capdavall del 
Carrer Balmes", expliquen. Allà 

La gran festa del Carnestoltes

s'hi muntava una celebració on hi 
anaven molts mataronins a passar 
el Carnaval, disfressats. "Ho orga-
nitzaven els Dansaires del Casal, 
de l'Espiga d'Or", recorden.

La festa de Carnestoltes es va 
arribar a convertir en una gran 
trobada d'amics i familiars i una 
gran desfi lada de disfresses dife-
rents, que lluïen en un espectacle 
de colors i danses. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1760.indd   1 21/2/17   19:24
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gratuïta  
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al moment  
les teves 
joies

PAGUEM EL MILLOR
PREU PEL SEU OR» «



Multen per desobediència una veïna que 
"caminava amb un cotxet" per la calçada
La dona explica que la vorera és massa estreta i l’Ajuntament esgrimeix l’augment del 67 
per cent dels atropellaments i defensa la sanció: “Es va produir una situació de risc”

Societat: Redacció - ACN

 La Policia Local de Mataró va 
multar la setmana passada una 
dona que, segons recull la denún-
cia "caminava amb un cotxet per 
la calçada del carrer Sant Ramon 
no fent cas de les indicacions dels 
agents". Des de l'Ajuntament de 
Mataró expliquen que els polici-
es van ordenar dues vegades a la 
dona que pugés a la vorera i que 
ella, tot i assentir, no ho va fer. La 
sanció per desobeir els agents és 
de 200 euros.

La dona, per la seva banda, 
denuncia que es tracta d'un cas 
d'"abús de poder" i assegura que si 
no circulava per la vorera és perquè 
en aquell tram del carrer és mas-
sa estreta per anar amb el cotxet 
i el seu altre fi ll. A més, recorda 
que l'ordenança de circulació del 
propi Ajuntament preveu aquest 
supòsit. Assegura que recorrerà.

En concret, el text de l'ordenan-
ça explica que les persones amb 
mobilitat reduïda, d'edat avançada 
o acompanyades d'infants, ja sigui 
amb o sense cotxet, tindran "espe-
cial preferència" en les zones de 
vianant i també a la calçada quan 

sigui "imprescindible", una situa-
ció que, segons la denunciada, es 
dona en aquest cas.
Des del consistori insisteixen que 
la sanció no és en aplicació de 
l'ordenança de circulació, sinó 
per fer cas omís a les indicacions 
dels agents, que haurien advertit 
la dona del risc de circular amb el 
cotxet per la calçada. La denun-
ciada insisteix a recordar que la 
mateixa ordenança la protegeix i 
li dona prioritat.

Voreres molt estretes
D'altra banda, la dona retreu al 
consistori la manca d'inversió al 
voltant de l'escola Joan Coromines, 

on van tenir lloc els fets. La co-
munitat educativa ja va presen-
tar el mes de gener un informe 
que denunciava mancances en els 
accessos al centre, entre les que 
destaca l'existència d'una "vo-
rera molt estreta" al carrer Sant 
Ramon, on "s'ha detectat un alt 
risc d'accidents".

En aquest tram del carrer és ha-
bitual veure-hi cotxes, patinets, 
bicicletes, vianants i cotxets de 
nens compartint espai a la calçada, 
com a conseqüència de l'estretor 
de les voreres. Això passa, sobretot, 
a l'entrada i sortida de les escoles, 
on l'afl uència de vianants és molt 
més alta.

L’Ajuntament de Mataró parla d’una “situació de risc” per justificar 
la sanció. En un comunicat assegura que després de requerir en 
dues ocasions a la dona perquè pugés a la vorera “en arribar a la 
cruïlla amb el carrer de Sant Bonaventura un vehicle que pujava 
per aquest carrer va girar per accedir al carrer de Sant Ramon i 
va haver de frenar per evitar l’atropellament de la dona amb el 
cotxet”. En el mateix comunicat, l’Ajuntament recorda que “les 
dades de sinistralitat a la ciutat indiquen un augment preocupant 
dels atropellaments a Mataró, que han pujat un 67% en el darrer 
any, passant de 61 a 102”.

"Una situació de risc" segons l'Ajuntament

La mare, al tram de carrer Sant Ramon amb la vorera estreta, una setmana després Daniel Ferrer 

CulturaCiutat núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017
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 Arxiu L'Ajuntament ha de promoure la recollida selectiva 

Doblar el percentatge de recollida 
selectiva en només tres anys 
L'Ajuntament engega una campanya amb l'objectiu de passar del 34,4 al 60 per cent 
al 2020, com marca la directriu europea

Societat: Mireia Biel 

 Doblar la recollida selectiva en 
només tres anys, passant del 34,4 
per cent actual al 60 per cent que 
exigeixen les normatives europe-
es. Aquest és l’ambiciós objectiu 
que s’ha marcat l’Ajuntament de 
Mataró amb el nou pla estratègic 
que posa en marxa per millorar la 
recollida selectiva, presentat per 
la regidora d'Urbanisme, Núria  
Moreno la setmana passada.

Arribar al 60 per cent de reco-
llida selectiva implica gairebé do-
blar els percentatges actuals, que 
se situen en el 34,4 per cent. Unes 
dades que, a més a més, resten 
pràcticament immòbils des de fa 
deu anys, quan van créixer nota-
blement amb la implementació de 
la brossa orgànica, però que des de 
llavors no han patit gaires canvis.  

Complir aquest objectiu no té 
benefi cis únicament pel medi am-
bient, sinó també per a la butxaca 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1760.indd   2 22/2/17   17:29



Gràfic de l'evolució de la recollida selectiva a Mataró.                  FONT: Agència de Residus de Catalunya. 

l'objectiu d'implicar la ciutadania 
i confi ar en un canvi de mentalitat 
que faci canviar les xifres. Dades 
facilitades pel propi consistori de-
mostren que, si s’arribés al 60 per 
cent de recollida selectiva, s’estal-
viarien prop d’1,5 milions d’euros 
anuals, 717.000 euros pel cànon 
que es paga per la incineració de 
la brossa -tenint en compte l'in-
crement esmentat abans- i 775.000 
euros de l’augment d’ingressos 
provinents de la recollida selec-
tiva dels residus.

Incidència directa
Uns diners que, tal com va explicar 
Moreno, “es destinarien a projec-
tes als barris”. És a dir, a accions 
d’incidència directa per a la ciutat 
que els mateixos veïns podrien de-
cidir a través de mecanismes de 

participació ciutadana. Una acció 
que, per la regidora “vol demostrar 
que, si augmentem la recollida 
selectiva, també augmentarem 
els diners que podran reportar 
millores tangibles i específi ques".

Amb l'objectiu d'acurar 
més les polítiques i acci-
ons a dur a terme, l'Ajun-
tament farà regularment 
una enquesta a 1.300 
mataronins per conèi-
xer la seva opinió sobre 
l'estat i percepció de la 
neteja a la ciutat i valorar 
l'impacte que tenen les 
campanyes. 

de l’Ajuntament, ja que si es man-
tenen les xifres com ara, el preu a 
pagar pel tractament de la bros-
sa creixerà. Per exemple, segons 
ha pogut saber el Tot Mataró i ha 
confi rmat el consistori, els cànons 
per la incineració de la brossa 
augmentarien -segons prospec-
cions de l'Agència de Residus de 
Catalunya - fi ns a costar  311.000 
euros el 2020, el que suposaria 
pagar 23,6 euros per cada tona, el 
doble del que es paga ara. El 2016, 
Mataró ha pagat 57.500 euros per 
aquest cànon. 

L'estalvi reverteix en els barris 
Ara bé, l’Ajuntament ja ha disse-
nyat un pla per invertir els diners 
que es puguin estalviar si s'acon-
segueixen augmentar els percen-
tatges de la recollida selectiva, amb 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017
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Ciutat

Una app i agents de territori, les novetats
La campanya incorpora les millores en neteja a les zones de la platja i d'oci nocturn i 
una millor coordinació amb la Policia Local per sancionar conductes incíviques

Societat: Mireia Biel

 L’Ajuntament de Mataró vol as-
solir fi ns al 60 per cent de reco-
llida selectiva i revertir l’estalvi 
en polítiques socials i iniciatives 

decidides de forma participativa 
pels veïns. Però també aposta per 
augmentar els nivells de percepció 
de l’estat de la neteja a la ciutat, 
avui generalment negatius. Per 
això aposta per accions concretes 

més que per canvis de model per 
arribar a tots els col·lectius i àm-
bits de Mataró. 

La campanya que posa en mar-
xa és possible gràcies a l'augment 
d'1,5% del pressupost dedicat a 

Destriar la brossa en les diferents fraccions ha de ser un hàbit que es vol incentivar Daniel Ferrer 

*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1760.indd   4 22/2/17   17:29



núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017

la recollida d'escombraries i la 
neteja viària que es va aprovar fa 
uns mesos i que contempla una 
partida de 100.000 euros anuals 
per a totes les accions previstes 
durant quatre anys.

Una app mòbil
La campanya implica la posada en 
marxa d’una app mòbil gratuïta 
que permetrà denunciar anoma-
lies en el servei de neteja o en la 
via pública mitjançant la puja-
da d’una imatge. La informació 
la rebran les brigades d’atenció 
immediata que actuaran amb la 
màxima rapidesa possible i no-
tifi caran a l’usuari que s’ha atès 
la seva sol·licitud. Calculen que 
entrarà en funcionament entre 
els mesos de març i abril. 

La figura dels agents de 
territori
L’app es complementarà amb la 
incorporació als carrers de dos 
agents de territori que, lluny de 
convertir-se en un “agent cívic”, 
volen ser una fi gura “de confi ança, 
coneguda al barri” i que permeti 
tant donar informació als comer-
ços i veïns com recollir-la per po-
der-la analitzar. Al segon trimestre 
d’aquest 2017 dos agents podrien 
començar la seva tasca als carrers, 

tot i que s’espera poder incremen-
tar-los fi ns a quatre. 

Més neteja a la zona de plat-
ges i oci nocturn
Perquè augmenti la percepció 
d’una ciutat més neta era indis-
pensable actuar en dos focus molt 
determinats: les platges i la zona 
d’oci nocturn. Pel que fa a la zona 
del front marítim, es reforça la 
neteja de l’octubre a l’abril amb 
3 treballadors més del CEO i s’eli-
mina la temporada baixa, ente-
nent que la població fa molt ús de 
la zona. A la zona d’oci nocturn, 
una brigada s’ocupa de netejar les 
restes de ‘botellón’ cada dissabte 

i diumenge. 

Una política sancionadora 
més dura
La nova campanya estratègica 
també serà menys permissiva amb 
les actituds incíviques. La coor-
dinació amb la Policia Local serà 
més estreta i s’establiran ordres 
de serveis que intentaran corre-
gir conductes negatives que, en 
cas de no obtenir bons resultats, 
comportarien l’aplicació de san-
cions. L’incivisme amb gossos i 
també amb l’abandonament de 
trastos vells a la via pública se-
ran dos dels punts importants 
d’aquesta branca. 
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Pressupost amb suport de dreta i esquerra
El suport de Ciutadans i PP aixeca crítiques per "l'aliança amb la dreta" d'un govern que 
aconsegueix també l’abstenció d’ERC i Volem

Pressupostos: Redacció

  Ampli suport al pressupost de 
l’Ajuntament en el seu darrer trà-
mit, el Ple d’aprovació defi niti-
va. Als vots dels dos grups muni-
cipals del govern, PSC i CiU s’hi 
van sumar els suports fi rmats de 
Ciutadans i el PP i les abstencions 
d’ERC i Volem. Això suposa que en 
una o una altra forma, els comp-
tes tenen el suport dels cinc grups 
municipals amb més representa-
ció, 23 dels 27 regidors.

Aquesta xifra de suports és 
un èxit incontestable del govern 
que tira endavant un pressupost 
del Grup Ajuntament de fi ns a 
166.147.229 euros. D’aquests di-
ners, el govern preveu destinar 
un total de 17 milions d'euros a 
inversions amb el ja anunciat fa 
setmanes primer pla d’inversi-
ons que té la ciutat en els últims 
cinc anys.

Respecte a l’aprovació inicial, 
el Pressupost de l’Ajuntament 
no ha variat en el seu total però 
sí s’han modifi cat tres partides: 
s’incrementa en 50.000 euros els 
destinats a la política d’habitatge 
social (per a lloguer social); 52.000 

euros més a la seguretat a les plat-
ges atès que s’amplia la tempo-
rada de platges; i s’augmenta en 
15.000 euros la partida destinada 
a la millora de les instal·lacions 
municipals. També disminueix 
en 117.000 euros la partida per a 
l’empresa de Mataró Bus.

Dues abstencions significatives
Les abstencions d’ERC i Volem són 
l’aspecte més signifi catiu del Ple 
Municipal de dijous passat. Tot i 
que Francesc Teixidó va mostrar-se 
crític amb el suport de la dreta als 
pressupostos i la cohesió entre 
els dos socis de govern, va defi -
nir l’abstenció dels republicans 
com “més a prop del no que del 

sí”. En una línia similar Montse 
Morón va assegurar que donava 
un vot de confi ança al govern per 
la feina feta en habitatge o la Llei 
de Barris malgrat que el cor li deia 
de votar no.

Des del vot contrari, van ser ve-
hements les crítiques de CUP i ICV-
EUiA sobretot per les aliances del 
govern amb partits de dreta. Fins i 
tot el mateix líder del grup de CiU, 
Joaquim Fernàndez, va demanar 
intervenir per defensar el pacte i 
els pressupostos. Tant Juli Cuéllar 
com Esteve Martínez van criticar 
el pacte “amb la dreta” i van criti-
car que no es tracti d’uns pressu-
postos “de rescat social”. PxC i no 
adscrita van votar no.

El Ple de pressupostos, dijous passat a l'Ajuntament Daniel Ferrer 

Bote i López signen l'acord entre govern i PP Cedida 

CulturaCiutat núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017

Tot ciutat pressupostos.indd   1 21/2/17   10:57



ÀNGELA BRANSUELA 12 de març
D’11 a 14 h / Sessió infor.: 
12 h

ANGELETA FERRER
Sala 1 del Centre Cívic Cabot
i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)

14 de març 2 sessions: 17.15 i 18.15 h

ANTONIO MACHADO
28 de febrer 

1 de març
2 sessions: 9.15 i 15.15 h
18.00 h

ANXANETA 7 de març De 17 a 19 h

CAMÍ DEL CROS 9 de març De 16.45 a 19 h

CAMÍ DEL MIG 14 de març 3 sessions: 9.30, 15.15 i 17.30 h

CIRERA
12 de març
14 de març

De 10 a 13 h
De 15 a 18 h

GERMANES BERTOMEU 8 de març De 15.15 a 19 h

JOAN COROMINES
(Carrer Sant Pere, 4)

7 de març
De 15.15 a 18.30 h
2 sessions: 16 i 17 h

J. MANUEL PERAMÀS 5 de març D’11 h a 13 h

JOSEP MONTSERRAT 15 de març De 17 a 19.30 h

LA LLÀNTIA 16 de març 2 sessions: 17.15 i 18.30 h

MARIA MERCÈ MARÇAL 2 de març 3 sessions: 17, 18 i 19h

MARTA MATA 17 de març 2 sessions: 18 i 19 h

MONTSERRAT SOLÀ 14 de març De 17 a 19 h

ROCAFONDA
8 de març
11 de març

De 15 a 17 h
D’11 a 13 h

TOMÀS VIÑAS 17 de març 2 sessions: 15 i 17 h

TORRE LLAUDER 7 de març 2 sessions: 17.15 i 18.15 h

VISTA ALEGRE 15 de març De 17 a 19.30 h

JORNADES DE PORTES
OBERTES A LES ESCOLES
PÚBLIQUES DE MATARÓ
ESCOLA PÚBLICA DE TOTS

I PER A TOTS
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Especial

segona mà

Algun futuròleg de pega va vaticinar, quan es van 
començar a popularitzar les botigues i els mercats 
de segona mà que seria una moda passatgera. Segur 
que avui en dia no està pas content del seu vaticini. 
Amb les dades macroeconòmiques donant fe que el 
pitjor de la crisi econòmica ja és història i el consum 
repuntant, la segona mà segueix encara més forta 
com una de les potes sobre les que descansa l'oferta 
de tot tipus de producte. Si una dècada enrere asso-
ciàvem "segona mà" als cotxes i hi havia qui encara 

arrufava el nas desconfiant de les prestacions d'un 
producte per no ser nou de trinca, avui en dia tro-
bem un mercat especialitzat, que sintonitza amb el 
consumidor bàsicament pel preu. 

I és normal que així sigui. L'etiqueta de segona mà 
s'associa a oportunitat, a ocasió. Des de moda a elec-
trodomèstics, passant per materials de tot tipus, tot 
allò que necessitem i que es troba en bones condici-
ons tot i no ser nou ens interessa. O no? 

LES OPORTUNITATS MAI PASSEN DE MODA
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segona mà

ELS AVANTATGES
1) El preu. El pro-
ducte de segona mà és 
necessàriament més 
econòmic i per tant 
més buscat.

2) Sense tempora-
des ni modes. Molts 
cops el mercat princi-
pal deixa de comercia-
litzar productes que 
passen a ser difícils 
de trobar. La vida als 
de segona mà és molt 
més allargada.
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Especial

segona mà

T'agrada queixar-te del preu que val moblar casa teva. 
És perquè vols. Els mobles de segona mà són una 
alternativa econòmica i molt vàlida. Un moble antic 
és barat, està net i pot ser més bonic que els nous.
Augmenta cada dia l'oferta de mobles de segona mà 
i en perfecte estat. Podem trobar de tot: taules, llits, 
prestatgeries, sofàs o fins i tot alguns accessoris. A 
Mataró hi ha diferents establiments especialitzats 
en compra i venda de mobles usats. 

No només és el preu. També és l'estil. Vivim en una 
societat on sembla que només hagin d'existir els desig-
nis de disseny d'una marca sueca i en canvi les cases 
acumulen mobles amb història, estil i personalitat. 

En molts casos, els venedors accepten canvis. 
Imagina't el que seria molt útil per desfer-te del 
bressol del teu fill, que ara té 10 anys, i canviar-lo 
per una nova taula per al menjador, per exemple. 

Un altre ús per al mateix moble 
Dins la moda vintage, també destaca el donar una 
segona vida i un segon ús a un moble històric. Per 
exemple els tocadors antics, que ara poca gent utilitza, 

mobles de segonà mà

i per què no?

Si estan en 
perfectes  
condicions, 
els productes 
tenen dues i 
tres vides!

VENDA
en

poden canviar de personalitat amb una mica de pin-
tura i ser una prestatgeria retro que fem servir. Les 
vetustes taules de menjador, per exemple, les po-
dem combinar a casa amb altres elements moderns.

I el moble del toca-discos? I la llitera dels nens que 
ja no viuen amb nosaltres? I tot aquell estudi que 
està impecable després d'anys d'aguantar llibres? 
Deixa't seduir pel mobiliari de segona mà!
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al mercat del moble
l'important és l'ocasió

Si estan en 
perfectes  
condicions, 
els productes 
tenen dues i 
tres vides!

VENDA
El mercat de mobles de segona mà a Mataró va tenir 
un pioner: el Mercat del Moble. Ells van iniciar fa set 
anys la comercialització d'aquest tipus de mobiliari 
des de la seva botiga al Polígon del Pla d'en Boet, la 
mateixa que ara s'enfoca més a un tipus de moble 
que pràcticament iguala en preu el de segona mà 
però que a més a més és nou. El moble d'ocasió, 
outlet, descatalogats o restes de fàbrica. 

Explica Marc López, director del Mercat del Moble 
que "el preu dels mobles és ara tan baix que es pot 
trobar moble nou a preu de segona mà i és per això 

que volem oferir els millors productes als mataro-
nins ampliant les instal·lacions amb una nova zona 
especialitzada en aquest mobiliari a uns preus molt 
assequibles.

La referència 
Així, el Mercat del Moble manté una divisió per als 
mobles de segona mà però accentua la seva aposta 
a la botiga del Pla d'en Boet en tot aquest nou seg-
ment que ofereix producte nou a preus molt ajustats.  
I consolida la seva venda, també, on-line a mercat-
delmoble.es que els situa com a líders del sector.
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Especial

segona mà

No és l'aspecte més rellevant, segurament la gran 
majoria no ho tenen present, però incentivant el mer-
cat de segona mà també fem una opció de consci-
ència, una aposta pel reciclatge. Un favor ambiental.
 
No hem d'oblidar, que cal donar una segona vida i 
oportunitat a tots els nostres productes usats. En 
comprar productes de segona mà estem reciclant, 
la qual cosa afavoreix al medi ambient. En un mo-
ment d'afectació ambiental derivada de la indústria, 
donar més llarga vida als productes és una opció 
sensata i necessària.

Un altre gran avantatge és l'aparició de botiges on-
line de segona mà, ja que ens brinden la possibilitat 
de comprar des de casa tranquil·lament. D'aquesta 
manera el producte vell es compra igual que l'últi-
ma tendència.

també per consciència,

també reciclem
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MOC: compra i venda
al millor preu

Treballen de forma seriosa, 
transparent i responsable

TAMBÉ...
1) No compren sistema  
informàtic, mòbils, joies, roba 
o teles, mobles danyats o amb 
corc, mobles incomplets, petites 
decoracions 

2) Venen matalassos i somiers 
nous de primera mà. 

MOC Mobles d'Ocasió va arribar a Mataró l'any 2012 
però és una empresa amb més de 15 anys d'expe-
riència al mercat de compra i venda de mobles de 
segona mà, amb la finalitat d'arribar al client de 
menor poder adquisitiu, amb preus en productes 
de primera necessitat i bona qualitat a baix cost. 
Treballen dia a dia en el servei al client, satisfent 
tant als nostres compradors com també als nostres 
proveïdors. Amb una forma de treball transparent, 
seriosa i responsable 

Què compren?
El seu departament de compra taxa i compra  tot 
article que es trobi en bon estat i que sigui vendible, 
com per exemple: Habitacions completes, menja-
dors, sofàs, taules, cadires, electrodomèstics, llums, 
decoració, quadres, antiguitats, mobiliari d'oficina i 
de negoci, música i pel·lícules, discos de vinil, tele-
visions i ràdios, bicicletes, màquines d'exercicis, etc.
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Especial

segona mà

Quan les dificultats econòmiques emergeixen i esti-
ren les butxaques dels consumidors fins a deixar-les 
tremolant, l’enginy i les idees per poder tirar en-
davant –i alhora mantenir-se al capdavant de les 
tendències en moda– es multipliquen. Per això si 
una moda –que no és moda– deixa enrere la crisi 
econòmica, és l'aposta per anar vintage. I tant les 
botigues com els mercats de roba antiga s'han con-
vertit en quelcom "trendy". 

Algú dirà que la consciència col·lectiva del reci-
clatge s’ha despertat però és cert que hi ha gent 

vestint roba antiga, 
que haurien dut les 
seves àvies, que mai 
ho haurien dit. 

L’atracció del públic 
jove envers la moda 
retro o vintage ha 
anat creixent i no 
deixa de suposar, 
o si més no d'in-
sinuar, una petita 

ANAR VINTAGE

LA MODA QUE NO ÉS MODA

"La roba de la 
iaia" pot ser 
ara un jersei 
vigent i a 

més el trobes 
tirat de preu

VENDA
en

esmena al consumisme continu 
pel qual una peça de roba només 
té vigència d'una temporada. I, 
per si fos poc, comprant vintage 
s'estalvia.
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ROBA VINTATGE MADE IN USA
QUE ES VEN A PES

Des del passat agost a Mataró hi ha una botiga de 
roba revolucionària, pionera a casa nostra un con-
cepte molt popular als Estats Units: la roba a pes. A 
Flamingos estan especialitzats en la roba vintage, 
de totes les èpoques, dels 50 fins als 90 i venen les 
peces segons el seu pes. Tal com ho senten. Aquí 
no es paga la marca, no es paga el disseny. Es paga 
pel que val, pel que pesa la peça. Tenen moda tant 
d'home com de dona i òbviament quinzenalment 
renoven el seu estoc i cada dia tenen material nou. 
Tota la roba és importada dels Estats Units i això és 
el que fa Flamingos diferent de tota la resta.

A Flamingos, cada peça és pràcticament única pel que 
el millor és entrar-hi, buscar i remenar per trobar la 
peça que estàs buscant i pagar-la segons el seu pes. 
Hi ha tot tipus de roba per a clientela de tot gust i 
edat, amb predomini de la roba americana, des dels 
texans a la samarrweta més estàndard.

Flamingos importa la roba des d'Amèrica i la tracta i 
la higienitza d'acord a les normes de la Unió Europea. 
No compren roba de particulars, ja que només ve-
nen el que s'importa permetent un nou concepte de 
compra, més econòmic, aquí a Mataró.
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tot tipus de productes
a preus imbatIibles
Maresme Ocasió i Stopocasion és la botiga física i 
on-line d'articles de segona mà on pots trobar tot 
tipus de productes d'ocasió a preus imbatibles. Estan 
especialitzats en construcció i indústria, toquen des 
d'automòbils a eines, passant per electrodomèstics, 
mobles, ferreteria, objectes i decoració i molt més! 
 
És recomanable entrar a la web stopocasion.com i 
llegir la secció dedicada a les preguntes freqüents, 
així com a les condicions generals. S'hi pot trobar 
informació relativa a la garantia dels productes que 
venen, els terminis d'entrega i les formes de pagament.
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canviar electrodomèstics
al millor preu

El mercat d'electrodomèstics de segona mà és cada 
vegada més gran i representa una molt bona opció 
a l'hora d'estalviar-nos bastants diners a l'hora de 
renovar un electrodomèstic fet malbé o obsolet. 
Les persones busquen trobar la millor oferta a tota 
classe de productes electrònics a un preu raonable, 
apartant el fet que siguin productes a estrenar o 
no. A causa de la gran oferta de la qual disposem 
en l'actualitat d'aquests productes, cada cop més les 
persones que aprofiten per vendre els seus antics 
electrodomèstics per substituir-los per uns altres, 
per la qual cosa hem de considerar aquest fet com 
un gran avantatge. Disposar d'un ampli mercat de 
segona mà és un fet bastant rellevant, ja que és més 
fàcil trobar exactament el que cerques.

No obstant això, el principal avantatge de què dispo-
saràs en la teva futura compra d'electrodomèstics 

de segona mà no és una altra que el preu ofert. 
Estalviar-te diners en la compra d'aparells elec-
trodomèstics i accedir als que tenen un alt cost, 
farà que surtis molt beneficiat. A més si tens la 
intenció de comprar un electrodomèstic per do-
nar-li un ús temporal, aquest mercat d'ocasió és 
perfecte. Podem comprar un article a un preu més 
econòmic, per posteriorment tornar a vendre'l al 
mercat de segona mà. D'aquesta forma gairebé no 
perdrem diners.

A causa del gran mercat que ha aparegut en els úl-
tims anys són moltes les botigues especialitzades 
en segona mà que han aparegut. A diferència de la 
compravenda entre particulars o dels mercats am-
bulants, un establiment especialitzat et podrà ofe-
rir un altre tipus de serveis com és la garantia en la 
venda dels seus productes.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

26 de febrer

18.00h // 
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) //
Entrada: 4€.

FESTIVAL DEL DIA D'ANDALUSIA,
DANSA, CANTE I PATRIOTISME

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Trifusion
Dissabte 25 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Banda mataronina integrada per 
Israel Garrido (bateria), Xavi Martín 
(guitarra) i Álex Marqués (baix).

Sarsuela: 'Marina'
Diumenge 26 febrer / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 22€. Reduïda: 20€.
Música d’Emilio Arrieta i lletra de 
Francesc Camprodon. A càrrec de 
la Companyia de Sarsuela Ciutat 
Comtal. Amb el cor Lírica de Sant 
Andreu i l'orquestra Aula Lírica. 
Direcció d'Aníbal Gil. 

TEATRE I DANSA //

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

'El joc de l'amor i de l'atzar'
Diumenge 26 febrer / 18h / Casal 
Joventut Seràfi ca (Josep Baralt, 
s/n. Arenys de Mar) / Entrada: 7€. 
De Pierre de Marivaux. A càrrec de 
l'Associació teatral el Partiqui de 
Barcelona. 45è Concurs de Teatre 
Amateur Premi Vila Arenys de Mar.

'Il Convito'
Diumenge 26 febrer / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
12€. Taquilla: 15€.
Òpera còmica de Domenico 
Cimarosa; una hora d’entreteni-
ment entre cants, ironies, acudits 
i embolics de tota mena. A càrrec 
de la Companyia Òpera Jove. 

'La bella dorment'
Dimarts 28 febrer / 20.15h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 16-18€. Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres. Ballet en 
un pròleg i 3 actes. Coreografi a: 
Marius Petipa. Música: Tchaikovsky. 
Direcció musical: Koen Kessels. 

Guia cultural

FESTIVAL DEL DIA D'ANDALUSIA,
 I PATRIOTISME

Amb motiu del Dia d'Anda-
lusia, la Casa de Andalucía 

presenta un espectacle de dansa 
i cante, fent un petit recorregut 
per les províncies andaluses a tra-
vés de balls i videoprojeccions. 
Hi actuaran els grups de ball de la 
Casa de Andalucía, els grups de 
l'Escuela de Baile Susana Salvador 
i el cantaor Luís Sánchez, acom-
panyat per la guitarra de José 
Gabriel Calderón.
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INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 24 febrer / 17.30h: "En 
Santi va a la biblio!", els Contes d’en 
Santi de la Fundació El Maresme. 
Dimecres 1 març / 17.30h: Art 
Time 'El somni de Marc Chagall, 
d’Alberto Urcaray', conte i taller 
d'activitats plàstiques.
Dijous 2 març / 17.30h: Dijous a 
la Biblio en anglès: "The cow who 
climbed a tree", by Gemma Merino.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 24 febrer / 18h: 
Tallers a la Biblio "Màscares de 
Carnestoltes".
Dissabte 25 febrer / 18h: 
"Benvingudes familiars", visita a 
la biblioteca adreçada a famílies.

Dimarts 28 febrer / 18h: L'Hora 
del Conte Especial 'Hi havia una 
vegada... Josep Puig i Cadafalch'.

Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró Mataró). 
Dissabte 25 febrer / De 10 a 13h: 
"Antifaços divertits".  
Dimecres 1 març / 18h: L'Hora del 
Conte Especial Carnestoltes "El Rei 
Carnestoltes i la Vella Quaresma".

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

XERRADES I LLIBRES /

'El cavaller Floïd. Biografi a de 
Joan Baptista Cendrós'
Divendres 24 febrer / 19.30h / Saló 
de Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Presentació del llibre a càrrec del 
seu autor Genís Sinca, periodista 
i escriptor.

Talking About...
Divendres 24 febrer / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
Tertúlia literària en anglès 'Hateship, 
friendship, courtship, loveship, marri-
age stories', d'Alice Munro. Activitat 
moderada per Laura Patricio.
Dijous 2 març / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró):
Tertúlia literària en anglès amb 
'Harry Potter and the Philosopher's 
Stone', de J.K. Rowling. Activitat 
moderada per Laura Patricio.

MÚSICA /

Judit Neddermann
Dijous 2 març / 20h / Casal Nova 
Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Entrada: 10€.
'Un segon' és el nou disc de l'artista 
maresmenca, amb 9 temes propis, 
una proposta íntima i personal. Dins 
del Cicle Músiques Tranquil·les.

FAMILIAR /

Observació de constel·lacions
Diumenge 26 febrer / 12h / Can 
Boet (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
De la mà del Grup Cosmos i el 
planetari d'Inés Dibarboure. 
Activitat destinada a famílies 
amb nens i nenes de 5 a 12 anys.
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LLIBRES /

'L'Islam avui. Alguns aspectes 
controvertits'
Dimecres 1 març / 19.30h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Llibre de Dolors Bramon, doctora 
en fi lologia semítica i en història 
medieval. Presentació de l'obra i 
l'autora a càrrec de Josep Palacios. 

SESSIÓ GRATUÏTA /

GAH - Gimnasia Abdominal 
Hipopressiva
Dilluns 27 febrer / 15.30 i 18h / 
Clínica Issa (c. Nou, 46. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 790 22 14 
o gemma@clinicaissa.com.
Rehabilitació del sòl pèlvic i en-
fortiment de la faixa abdominal.

FESTES I FIRES //

Carnestoltes a Mataró
Divendres 24 febrer: 19.30h, 
Cercavila de batucades des de 
Pl. Santa Anna i la Momerota 
i Momeroteta des de l'Ajunta-
ment. 20h al Pati del Cafè Nou, 
Aparició d'en Pellofa XXXIX i els 
botargues.  20.30h, Pregó d'en 
Pellofa. 23.45h des de la pl. de 
la Peixateria, Portabardellada.  
Dissabte 25 febrer: 18h, Rua de 
Carnestoltes. Recorregut: Pl. de 
Cuba, C. Santa Teresa, Rambla, 
La Riera, Pl. Espanya i Nou Parc 
Central. 21.30h Pl. Santa Anna, 
Ball de Carnestoltes amb Andana, 

Clotildes i dj Polok Selectah. 
Diumenge 26 febrer: 11.30h des 
de l'Ajuntament, 'Escapadeta a mig 
matí' amb la Momeroteta, els botar-
gues i en Pellofa. 12h, Ball infantil 
de Carnestoltes, pregó i especta-
cle "Rialles" amb Cia El Pot Petit. 
18h, els Portafardells 'De Ressaca'. 
Dimarts 28 febrer: 20.30h des de 
l'Ajuntament, Seguici de les últimes 
hores. 21h a la Pl. de la Peixateria, 
Sant Sopar. Dimecres 1 març: 17h 
Ajuntament, Capella Ardent. 20h, 
Comitiva funerària fi ns la Pl. de la 
Muralla. Tot seguit, Acte de comiat. 
Arribada, acompanyament i en-
tronització de la Vella Quaresma.        

Carnestoltes a Argentona
Divendres 24 febrer: 22h Correfoc 
25 Anys Diables d’Argentona (des 
de l'Ajuntament fi ns la Pl. Nova). 23h 
a La Sala, Pregó de Carnestoltes. 
24h, Ball de Carnestoltes amb el 
grup Ignorantes i concurs de dis-
fresses. Dissabte 25 febrer: 17.15h 
a la Plaça del Vendre, Concentració 
de Comparses. 17.30h Rua famili-
ar. 18h al Pavelló Municipal, Ball 
Familiar. Dimecres 1 març: 19.30h 
Comitiva Fúnebre (Des del Casal de 
Joves fi ns la Plaça de Vendre). 20h 
Comiat del Difunt. 20.30h Lloança 
a la Vella Quaresma i Sardinada 
Popular 1€.

Ball de gitanes 
Dissabte 25 febrer / 11.30h / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
9h, crida amb Diables Atabalats de 
Cerdanyola i grallers AC La Rauxa. 
11h des del Pati del Cafè Nou, cerca-
vila cap al Ball de Gitanes amb en 
Pellofa. 11,30h, Espectacle teatra-
litzat que enllaça diverses danses 
amb la Colla de Gitanes de Mataró, 
Colla de Mossèn Biscouter, Esbart 
Català de Dansaires de Barcelona, 
l’Esbart Sant Jordi de Badalona i 
l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes. 
Acompanyament musical a càrrec 
de La Principal de la Bisbal.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

'500 Anys de Luter'
Dilluns 27 febrer / 20h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Daniel 
Rodríguez, Pastor de l’Església 
Evangèlica. Organitza: Estudis 
Socials Cristianisme s. XXI.

'Turquia, el somni otomà'
Dimarts 28 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".

Véns a la tertúlia?
Dimecres 1 març / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària amb l'obra "Cor 
de gos", de Mikhail Bulgakov.

'Trenes tallades. Records d'una 
nena de Rússia'
Dijous 2 març / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre de Roser 
Rosés, amb l'autora i Enric Lucena. 

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 25 febrer / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní: 
la casa natal de Puig i Cadafalch, 
Mercat del Rengle, Nau Gaudí,...

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'Noies fantàstiques d’un circ 
llunyà'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / De l’1 al 17 
de març.
De l'artista Anna Torralba.

'Històries dins d'una ampolla'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Del 2 al 
31 de març.
Col·lecció d’ampolles de vidre amb 
miniatures a l’interior realitzades 
en fusta i ferro per l’artista mata-
roní Guillem Aymerich.

'Emocions'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Del 2 al 29 de març.
Exposició col·lectiva del Grup de 
Fotografi a de l’Havana i Rodalies. 

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 21 de maig. Visita guiada, 
diumenge 26 de febrer a les 12h:
• 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.

'La dona al món industrial' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Fins al 23 d'abril.
Importància de la dona en el procés 
d'industrialització al nostre país.

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

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.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró) / 
Fins al 13 de març:
• 3r Concurs de cartells de 
Carnestoltes de Mataró.
Fins al 28 de febrer: 
• Josep Puig i Cadafalch i la seva 
obra: 150 anys del seu naixement.

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

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

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

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

'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.  

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

'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.

'Plou, neva i pinta' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 2 d'abril.
Exposició col·lectiva.

Alfonso Alzamora
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 26 
de març. 
Escultura, pintura i dibuix.

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

'Llibertat'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins al 5 
de març. 
Pintura de Gerard Rosés.

'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 //

'Sobre paper. Pintures' 
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Inauguració: 
divendres 24 de febrer a les 19h. 
Fins al 2 d'abril. 
De Josep M. Codina. Dibuixa la seva 
orografi a personal on simbolitza 
el pas de la vida, el pas del temps.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

Els grans de Mataró també es 
disfressen!
Divendres 24 febrer / matí.
S'han mobilitzat per guarnir els seus 
espais: Centre de Dia Can Clement, C. 
Dia Mataró Ferran Cañete, C. Geriàtric 
Cerdanyola, C. Geriàtric i C. Dia Can 
Boada, Res. Geriàtrica i C. Dia Laia, 
Res. i C. Dia El Mirador de Mataró, Res. 
i C. Dia Llar Sant Marc, Res. i C.Dia 
Mare Nostra, Res.i Centre de Dia Sant 
Josep, Res.i Centre de Dia Voramar. 

CINEMA: 'Alfred Hitchcock, 
2a. part'
Dimecres 1 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec d'Alfred Beorlegui i Tous 
(advocat i crític de cinema).

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 
febrer 17h. • Excursions: 16 març, 
sortida a Montserrat (preu 29€). 20 
d'abril, sortida a Castelló d'Empúries 
(preu 39€). Del 15 al 22 de juliol, Gran 
creuer pel Bàltic (preu 1376s€). • 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.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 

Mandales. Labors  i Patchwork 
(Dill tarda). Relaxació. Ping-pong 
i Informàtica. "Juguem al Quinze". 
Taller de memòria • Petanca. Melé 
de Petanca • "Juguem al quinze".

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 17h. 
• Juguem tots: cada dimecres a les 
16h. • Petanca: melé cada diumenge.

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. • 
Ple i ratlla. Tallers: Ball de Saló, Ball 
en línia, Sevillanes, Tai-txí, Sardanes, 
Puntes Coixí, Informatica, Català, 
Labors i Taller de Memòria. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017

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

Gent gran
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Les obres de l'escola

Núria Moreno, en un dels darrers plens municipals

D.Ferrer 

Daniel Ferrer 

 El Ple Municipal del 2 de fe-
brer va aprovar els pressupostos 
presentats per l'equip de govern. 
Núria Moreno, portaveu del Partit 
Socialista de Mataró, valora molt 
positivament el plantejament dels 
pressupostos d'enguany perquè, 
segons explica, s'han fet tenint en 
compte i incorporant les propos-
tes i posicionaments dels diversos 
grups polítics. Destaca el canvi en 
la manera de realitzar-los “encetant 
un debat conjunt entre ingressos 
i despreses” i menciona la incor-
poració després de cinc anys d'un 
Pla d'Inversions.

Moreno considera que és “indis-
cutible el caràcter social i l'aposta 
per les persones” dels pressupostos 
presentats. D'entre les mesures que 
s'han tingut en compte, remarca la 

Núria Moreno considera indiscutible el caràcter social 
dels pressupostos aprovats en el darrer Ple Municipal  

Pel PSC són “els pressupostos 
de l’aposta per les persones”

   Des de Serveis Territorials s’ha 
decidit obrir una línia de P3 pel 
curs vinent a l’escola infantil i pri-
mària Angeleta Ferrer en lloc de 
dues com estava previst, a l’espera 
de veure quina és la demanda i si 
hi ha necessitat d’obrir la segona 
línia. AFANYA’T, l’Associació de 
Famílies Afectades pel Nyap de 
Serveis Territorials (SSTT), afi r-
men estar cansats i decebuts amb 
les decisions de SSTT i demanen 
la rectifi cació oferint dues línies 
d’entrada.

La reivindicació de les dues líni-
es també l’ha fet seva la Plataforma 
per l’Educació de Mataró o el do-
cument de planifi cació escolar de 
l’Ajuntament i el Consell Escolar 
Municipal.

La majoria d’escoles de la zona 
són concertades, fet que limita la 
possibilitat dels seus residents a 
escolaritzar als infants en cen-
tres públics. AFANYA’T destaca 
la necessitat de places públiques 
al centre, considera insufi cient i 
ridícul que només s’ofereixin les 
25 de l’Angeleta Ferrer i que es 
deixi de justifi car la poca oferta de 
places públiques amb el descens 
demogràfi c. | Laia Mulà

L'associació Afanya't 
critica Serveis Territorials

Més pressió per 
la segona línia de 
l'Angeleta Ferrer

6

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

voluntat de donar resposta als rep-
tes prioritzats en el Pla Estratègic 
20/22 a través de, per exemple, el 
desenvolupament de l'economia i 
l'ocupació de Mataró. L'aposta per 
les persones es tradueix, segons la 
portaveu, en elements com la mi-
llora del “servei d'atenció domici-
liària, la teleassistència i la millora 
de prestacions pels casals de gent 
gran”, fet que permet complir “un 
dels compromisos més importants: 
posar a les persones per davant”.

També suposen una represa 
de la llei de barris a Rocafonda i 
El Palau.  “Són pressupostos que 
volen impedir també l'exclusió al 
dret de l'habitatge”, comenta la 
portaveu, que destaca el suport al 
comerç tant del centre com dels 
barris. | Laia Mulà

Segons ha explicat Moreno, estan treballant en la replantada 
de 1.089 arbres entre els anys 2017 i 2019. “Feia 5 anys que no 
teníem pressupostos per millores d'inversió de l'espai públic”, 
afirma la portaveu i afegeix que també es destinaran diners a la 
millora de l'enllumenat, l'asfalt i la pavimentació, així com a les 
zones verdes i els parcs infantils.

Més de 1.000 arbres
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

H.BERTRAN c/Gatassa, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c/Alemanya, 6 937 573 421

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
J. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540

Som al centre de Mataró
C. Melcior Palau 8, Baix 1a · Mataró
(al costat de la Plaça Granollers)
93 798 08 45 / 638 55 63 44
www.kormataro.cat

Diode !

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL

Més ràpid, més eficaç
i pràcticament indolor!

La referència mundial en 
depilació làser

Les principals característiques són:

°  Alta Velocitat
°  Sense Anestèsic
°  Pràcticament indolor
°  Tot tipus de pell  (inclùs pells fosques o bronzejades)

S’aconsegueix una depilació:

°  Efectiva ° Duradora ° Permanent

Les evidències garanteixen
els seus resultats!

La professionalitat i l’experiència marquen
la diferència. Tu decideixes!

Tractament d’entre 4 i 6 sessions  (1 sessió cada 3 mesos)

Vine a conèixer el sistema de
DEPILACIÓ LÀSER
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La recepció a l'Ajuntament

Baixa el consum de drogues

D.Ferrer 

Cedida 

 El Consorci Sanitari del 
Maresme i el Pla Municipal de 
Drogodependències de l'Ajunta-
ment de Mataró han implantat un 
programa pioner a Catalunya en 
el camp de la detecció i prevenció 
del consum de drogues entre els 
adolescents i joves de la ciutat. 
L'objectiu de la iniciativa és que el 
Servei d'Urgències detecti proble-
mes de consum de drogues entre 
els menors i orienti les famílies i 
al mateix adolescent per a fer una 
intervenció preventiva.

El projecte impulsat conjun-
tament pels dos òrgans, i pioner 
a Catalunya, es va iniciar el mes 
de juny passat i pretén reduir els 
factors de risc de consum des del 

Consorci Sanitari i Ajuntament engeguen el projecte per 
detectar els casos i assessorar les famílies  

Pioners en prevenir el consum 
de drogues entre adolescents

 Com els esportistes que gua-
nyen copes o els professionals 
que excel·leixen en el seu àmbit. 
Paula Alòs, la joveníssima mata-
ronina de 10 anys guanyadora de 
la quarta edició del programa te-
levisiu MasterChef Junior va ser 
rebuda per l’Alcalde David Bote. 
La jove promesa de la cuina, que 
estudia 5è de primària a l’escola 
Santa Anna de Mataró, va visitar 
tot l’Ajuntament.

L’alcalde li va lliurar com a ob-
sequi a la Paula una cistella de 
productes frescos de proximitat 
de l’horta del Maresme que es ve-
nen als mercats de Mataró sota 
la marca Collits a casa, amb els 
quals podrà fer les seves creaci-
ons culinàries.

Una victòria molt mediàtica
A la fi nal de MasterChef Junior, i 
després d’haver superat uns 6.000 
aspirants, Paula Alòs es va impo-
sar als plats preparats per la galle-
ga Paloma amb l’elaboració d’un 
menú avantguardista: tàrtar de 
tonyina amb aire de rave japonès 
i esferifi cacions de kimchi, risotto 
amb plàncton i gamba vermella, i 
gelat de maduixa i nata. | Red

L'Alcalde obsequia la 
guanyadora de Masterchef

Recepció 
institucional a la jove 
Paula Alòs

6

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

primer moment, així com facilitar 
la derivació al Servei d’Atenció a 
les Drogodependències sempre 
que sigui necessari. Igualment, 
els professionals fan un treball 
preventiu i d’acompanyament a 
les famílies que s’allarga en cas 
que s’hagi d’iniciar un tractament.

Programa pilot
El programa ja fa més de mig 
any que està en marxa i engloba 
professionals de l'equip d'infer-
meria d'Urgències, Salut Mental 
i Addiccions, i Treball Social del 
Consorci Sanitari del Maresme, 
juntament amb membres del Pla 
Municipal de Drogodependències 
de l'Ajuntament de Mataró. | Red

El consum intensiu d'alcohol i drogues entre els estudiants d'en-
senyament secundari, de 14 a 18 anys, s'ha reduït en els últims 
dos anys, "però no cal abaixar la guàrdia" perquè 8 de cada 10 
escolars diu haver begut alcohol alguna vegada i ha baixat la per-
cepció dels riscos que comporta l'ús del cànnabis. Aquest estudi, 
que es publica cada dos anys des del 1994, mostra també una 
reducció en el consum de cocaïna, el descens de la qual ha estat 
del 65% en l'última dècada així com en el de cànnabis, en el 33%.

A la baixa
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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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La visita de la residència

El veí de Mataró acusat d'amenaces al col·lectiu LGTBI

D.Ferrer 

Cedida 

  L’Ajuntament de Mataró es per-
sonarà com a acusació popular 
en el cas del veí de Mataró acusat 
d’un delicte d’amenaces contra el 
col·lectiu LGTBI. Aquesta decisió 
arriba després de l’aprovació per 
unanimitat d’una declaració ins-
titucional de rebuig i condemna a 
aquests tipus de conductes, apro-
vada en la Junta de Govern extra-
ordinària del 7 de setembre i de 
la qual se’n va donar compte en 
el Ple del 8 de setembre.

L'acord del Ple Municipal
Segons el consistori, i d’acord amb 
la Llei 11/2014, les administracions 

Tots els grups municipals van votar una declaració 
institucional de rebuig als fets del passat setembre  

L’Ajuntament serà acusació 
popular contra el veí homòfob

 El mes de desembre es preveu 
que entri en funcionament la nova 
residència per a grans discapaci-
tats físics a Mataró que gestiona-
rà Llars de l'Amistat Chesire. La 
setmana passada es va fer la visita 
d'obres a l'edifi ci que fa cantonada 
entre el carrer de Marià Fortuny i 
Pedro Antonio de Alarcón.

El solar de 573 metres quadrats 
on es construeix l’equipament és 
de titularitat municipal i el Ple 
Municipal d’abril del 2015 va re-
qualifi car la zona que va passar del 
sistema d’habitatge dotacional a 
sistema d’equipament assistencial.
El centre comptarà amb 36 pla-
ces, 24 d’elles concertades pel 
Departament de Benestar de la 
Generalitat de Catalunya

La Fundació Llars de l'Amistat
La Fundació Llars de l’Amis-
tat Cheshire, centre residencial 
d’acolliment de persones amb 
grans discapacitats físiques del 
Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya, 
des de fa 25 anys està ubicada al 
carrer de Sant Valentí en dos locals 
discontinus que quedaran lliures 
a fi nal d'any. | Red

Nova residència per a 
grans discapacitats

La Llar de l'Amistat 
Chesire, a punt a 
finals d'any
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El refugi de Cal Pilé té sis 
anys i l'SPAM té 
adjudicat el servei fins el 
2018

públiques de Catalunya han de vet-
llar pel dret a la no discriminació 
amb independència de l’orienta-
ció sexual, la identitat de gènere o 
l’expressió de gènere de la persona 
o del grup familiar a què pertanyi, 
així com protegir la integritat, la 
dignitat i la llibertat de totes les 
persones, d’acord amb els drets 
fonamentals i els drets humans 
universals. 

Pel que fa al Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, l’Ajuntament té 
l’obligació legal d’exercir les ac-
cions pertinents en defensa dels 
seus béns i drets. | Red

La Policia Nacional va detenir, el passat mes d’agost, un veí de 
Mataró de 36 anys per haver amenaçat presumptament, a través 
de les xarxes socials, de perpetrar un gran atac contra el col·lectiu 
de lesbianes, gais, transgèneres i bisexuals (LGTB). Després de 
la seva posada en llibertat, l’acusat hauria tornat a publicar un 
vídeo amenaçador contra el mateix col·lectiu.

Els fets denunciats
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El Saló Boda de Mataró i Maresme, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges salo boda.indd   1 20/2/17   18:23
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

 Guillem Pujol, del CNM, tercer en l'estatal 
 de llarga distància disputat a Mataró 

 BRAÇADA DE BRONZE 
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"L'objectiu d'aquesta temporada és 
anar als Mundials de Budapest"

El diumenge passat a la tarda es-
tava mirant per Esport3 un partit 
d'handbol de competició europea, 
entre el Granollers i un equip de 
Dinamarca, la campiona olímpi-
ca. Era interessant. Els granollerins 
estaven capgirant el marcador que 
poc abans afavoria els danesos. 
Però repentinament, en el moment 
més emocionant, faltant només 
10 minuts per acabar, la realitza-
ció, suposem que seguint ordres de 
"la superioritat", va decidir partir 
la pantalla. I va continuar oferint 
el partit a mida reduïda i sense lo-
cució. Per què? Hi havia hagut un 
atemptat terrorista a algun lloc? 
S'havia mort alguna personalitat 
molt famosa? O, calla, potser era 
una cosa del món de l'esport, i al-
gun esportista català havia fet un 
rècord mundial?

Doncs no, no era res d'això. A 
l'altra banda de la pantalla, amb lo-
cució, teníem una "representació" 
del senyor Bartomeu, el president 
del Barça. El cap de personal dels 
jugadors que havien fet una mica 

de pena uns dies abans a París... 
i una mica més enrere a casa da-
vant l'Atlético, tot i que passessin 
a la final de Copa. Venia a parlar 
del "moment del club". I és que el 
Barça afrontava un partit de "tre-
menda transcendència", davant el 
potent Leganés. I, mentre a l'altre 
costat els jugadors del Granollers 
anaven consumant la remuntada, 
el periodista li va fer una pregunta 
també "transcendental": Com creu 
que el públic rebrà  l'equip després 
del què va passar a París? 
Per això calia tallar el partit? No, 
només calia esperar una estoneta! 

Què us semblaria que mentre el 
Barça estigués remuntant contra 
el PSG, la pantalla es partís per la 
meitat, la locució s'aturés i ens ofe-
rissin les declaracions, per exem-
ple, del president del CN Sabadell, 
perquè el seu equip femení de 
waterpolo està  a punt de rebre el 
Concepción de Madrid. Malament, 
no? Doncs va passar. Crec que falta 
una mica de "desintoxicació" de 
Barça...

Falta de respecte televisiva
La informació esportiva està massa saturada de Barça

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió Honor Masc. 
QUADIS CNM - CN TERRASSA
Dissabte 25 | 12.45 h | Complex Joan Serra CNM
WATERPOLO Divisió Honor Fem. 
LA SIRENA - DOS HERMANAS
Dijous 2 març | 14 h | Complex Joan Serra CNM

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CHM - SANT CUGAT
Dissabte 25 | 18.15 h | Pav. Jaume Parera
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBERICA CHM - ST. CUGAT
Dissabte 25| 20:30 h | Pav. Jaume Parera

FORA
WATERPOLO Eurolliga Fem. 
BUDAPEST - LA SIRENA CNM
Dissabte 25 | Budapest
HANDBOL 1a Estatal Masc.
MONTCADA - JOVENTUT MAT.
Dissabte 25 | 20.15 h | Pavelló Miquel Poblet
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
S.J. DESPÍ B - JOVENTUT MAT.
Diumenge 26 | 19 h | Pavelló Salv. Gimeno
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
GRUPBARNA - MATARÓ FEIMAT
Diumenge 26 | 18 h | Nau del Clot
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
GIRONÈS - MATARÓ PARC BOET
Dissabte 25 | 17.45 h | La Bisbal de l'Empordà
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
ROSER - PLATGES MATARÓ
Diumenge 26 | 12.15 h |Pol. Estació del Nord

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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12 CN SABADELL

9  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Liana Dance, Marina Zablith 
(2), Marta Bach (3), Clara Cambray, 
Ciara Gibson (1), Laura López (3), Alba 
Bonamusa, Ona Meseguer. 

PARCIALS: 2-2, 2-3, 3-2, 5-2.

Va ser un molt bon test de 
cara al partit de quarts de 
final de l'Eurolliga d'aquest 
dissabte a Budapest

La Sirena va disputar el passat cap 
de setmana el partit de lliga a la 
pista de l'Astralpool CN Sabadell.

Les campiones d'Europa al da-
vant van tenir un equip de La Sirena 
molt concentrat des del primer mo-
ment. Les mataronines es van avan-
çar aviat en el marcador, i després 
van respondre als gols locals, fi ns a 
arribar al descans amb avantatge 
de 4-5, amb una gran primera part 
de Marta Bach, amb tres gols, un 
en la boia i dos de xuts llunyans.

A la represa, l'equip de Nani 
Guiu va apujar un punt la defensa 
i tot i fallar un penal, va capgirar 

el marcador (6-5). Però dos xuts 
llunyans de Laura López i Marina 
Zablith van retornar l'empat al fi -
nal del tercer quart.

L'últim quart va començar igua-
lat, amb dos gols més per a ambdós 
equips. Però en el tram fi nal les 
campiones d'Europa van treure la 
seva qualitat, i Neushul, Cordobés 
i Bea Ortiz van sentenciar el partit.

Guillem Pujol bronze estatal en 
llarga distància en piscina de 50 m

El nedador blanenc del CNM 
va quedar tercer en els cam-
pionats celebrats a Mataró i 
on el guanyador va fer rècord 
d'Espanya

El nedador blanenc del Centre 
Natació Mataró-Torrot, Guillem 
Pujol, es va penjar, el passat dissab-
te la medalla de bronze en la prova 
dels 5 000 m, en el 8è Campionat 
d'Espanya de Llarga Distància ce-
lebrat al Complex Joan Serra del 
CN Mataró.

La prova va ser dominada pel ca-
nari Raúl Betancor (CN Metropole) 
que va aconseguir el triomf esta-
blint, a més, un nou rècord estatal 
en els 5 000 m amb un temps de 
52:50,96. Darrere seu va arribar 
Antonio Arroyo (CE Mediterrani) 
amb 53:02,16 i en Guillem Pujol 
(CN Mataró) amb 53:43,14.

En la categoria fememina es va 
imposar Jimena Pérez (CD Gredos 
San Diego) amb 55:56,82, seguida 
de Judith Navarro (CN Sant Andreu) 

amb 57:18,76, i d'Èrika Villaécija (CN 
Sabadell) amb 58:07,00.

En les altres categories cal des-
tacar que en júnior-2 el mataroní 
Arnau Honrubia (CN Sant Andreu) 
va quedar tercer, penjant-se la me-
dalla de bronze.

En les classifi cacions per clubs 
van guanyar el CD Gredos San 
Diego en categoria masculina i el 
CN Sabadell en la femenina.

Bona entrada al complex Joan Serra del CN Mataró. | DANIEL FERRER

Gran partit, sense premi, de La 
Sirena contra el campió d'Europa

Waterpolo - La Sirena 
CNM a punt per als quarts 
de final de l'Eurolliga
Aquest dissabte, 25 de febrer, la 
Sirena Centre Natació Mataró s'en-
frontarà a Budapest a l'UVSE hon-
garès en l'anada dels quarts de fi nal 
de l'Eurolliga. L'equip de Budapest 
ja va ser el botxí de les mataroni-
nes la temporada passada on, amb 
l'ordre dels partits intercanviat, van 
jugar i perdre allà per 9-4 després 
d'haver empatat a Mataró a 7 gols. 
La tornada es disputarà a Mataró, 
a la piscina del Sorrall, el pròxim 
11 de març. 

Les altres eliminatòries de quarts 
són les següents:

Kinef Kirishi - Ugra Kanthy Mantsyisk 
Plebiscito Padova - Olympiacos Piraeus
Dunaujvaros  vs CN Sabadell

www.eltotesport.com |  P. 3NATACIÓ-WATERPOLO
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6  QUADIS CN MATARÓ

6  CE MEDITERRANI

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret 
(10 aturades), Ramiro Veich (1), Marc 
Corbalán, Víctor Fernàndez, Pol 
Barbena (2), Gustavo Guimaraes (2), 
Àlex Codina, Thomas Lucas (1), Pau 
Schnizler, Samu Ruiz. 

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

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

Pol Barbena va fer l'empat en 
el darrer minut després d'un 
darrer quart força boig

El Quadis CNM va aconseguir un 
empat molt treballat davant el 
"Medi" en un partit marcat per 
l'alt nivell de les defenses i dels 
dos porters, que van aturar molt. 
Els de Sants es van avançar amb 
1-3 a l'inici del segon quart, però 
a partir d'allà la defensa local va 
estar esplèndida i va tenir el rival 
quasi un quart d'hora sense mar-
car, i amb atacs efectius va situar 
el marcador amb un 4-3. Aquest 
resultat es mantenia a l'inici del 
darrer quart. 
Els visitants, aprofi tant bé les supe-
rioritats van capgirar el marcador 

Barceloneta i Sabadell 
lluiten pel primer lloc

14a jornada (16 febrer)
QUADIS CNM - Mediterrani ................. 6-6 
15a jornada (18 febrer)
Sabadell - QUADIS CN MATARÓ .........16-6
Navarra - CN Barcelona ..................... 7-10
Catalunya - Terrassa .......................... 10-11
Rubí - Molins ...........................................5-9
Mediterrani - Canoe............................ 10-9
Barceloneta - Sant Andreu ................15-5

Classificació 

Barceloneta 42; Sabadell 40; Terrassa 
33, QUADIS CNM 28, CN Barcelona 26, 
Sant Andreu 25, Canoe 20, Mediterrani 
17; Catalunya, Navarra, Molins 9; 
Rubí  7.

16a jornada (25 febrer)
QUADIS CN MATARÓ - Terrassa (12.45 h)

Gran partit a la vista
El Quadis rep el dissabte el tercer 
classificat i ha de guanyar si no vol 
perdre el 4t lloc.  Serà aquesta la 28a 
visita egarenca en Divisió d'Honor (5 
en playoff), amb 14 triomfs mataro-
nins, 4 empats i 9 derrotes. La tem-
porada passada 6-6 a la fase regular i 
5-6 en "play-off". I fa dues la darrera 
victòria local per un escanyolit 4-2.

El Sabadell s'escapa
11a jornada (18 febrer)
Sabadell - La SIRENA CN MATARÓ  ...12-9
Moscardó - Zaragoza ........................ 15-12
Rubí - Terrassa ..................................... 6-10
Dos Hermanas - Sant Andreu ...........6-21
Mediterrani - Concepción. .................. 9-3

Classificació 

Sabadell 33; LA SIRENA CNM 27; Medi-
terrani 24; Sant Andreu 22; Moscardó 
i Terrassa 16; Rubí 8; Dos Hermanas 6; 
Zaragoza 4, Concepción 3.

11a jornada (2 març)
La SIRENA CN MATARÓ - Dos Hermanas
Visita del cuer dijous vinent
La Sirena ajorna el partit fins dijous 
perquè el cap de setmana és a Buda-
pest jugant l'Eurolliga.

Un empat molt treballat

Són aixafats

Pol Barbena anotant el defi nitiu gol de l'empat. | TOT MATARÓ

Div.Honor Fem.

16 CN SABADELL

6  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Lloret i Pannon 
porters; Veich, Bertran, Corbalán (2), 
Víctor, Loste, Barbena, Grummy (3), 
Lucas (1), Codina, Samu, Schnizler.
PARCIALS: 3-0, 3-3, 8-1, 2-2.

El Quadis no va poder millorar la 
imatge oferta a Sabadell en els 
quarts de fi nal de la Copa del Rei. 
L'equip sabadellenc, que lluita pel 
primer lloc de la fase regular, va 
sortir en tromba (5-0), i després 
va aixafar el rival amb un parcial 
de 10-1, davant un equip mataroní 
desconegut.

i el partit va embogir. I ja en el dar-
rer minut de l'enfrontament Pol 
Barbena va signar el gol de l'empat 
amb un gran xut exterior.

el Esporttot WATERPOLO
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25 JOVENTUT MATARÓ

34 SESROVIRES

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores i 
Pol Gavañach porters; Pol Vallhonesta 
(1), Dani Aguilera (1), Bernat Bonamusa, 
Jan Bonamusa (1), Marc López, Carlos 
López, Àlex Bosch (6, 5 de p.), Bernat 
Muñoz (9), Oriol Vaqué, Oriol Prats, 
Manel Núñez (2), Berenguer Chiva (1), 
Marc Pey (2).
PARCIALS CADA 5': 2-3, 3-5, 4-9, 7-11, 
9-14, 11-15 descans; 13-18, 14-22, 17-25, 
21-30, 23-32, 25-34.

41 JOVENTUT MATARÓ

28 HANDBOL GAVÀ

JH MATARÓ: Laia Argelich portera, Ona 
Muñoz (12), Marina Seda (2), Roser Villalba, 
Sandra Fargas (14), Irene Hernàndez (1), 
Marina Fernàndez, Tinna Falconi (4), Saray 
Romero (5), Laia Nonell (2), Glenda Alís (1).

1A ESTATAL
MASCULINA

Els mataronins van 
veure com la gran defensa del 
Sesrovires s'imposava

El Joventut va caure clarament 
derrotat davant el Sesrovires, un 
dels equips històrics de la com-
petició i que té una de les millors 
defenses de la lliga. 

No hi ha massa a dir d'un partit 
que va estar completament do-
minat per l'equip visitant, davant 
un Joventut que va fer aigües per 
tot arreu, i sobretot en intensitat i 
lluita, aspectes que en les victòries 
d'unes jornades abans  havien estat 
la base. Caldrà que l'equip recupe-
ri aquesta lluita i la intensitat per 
poder tornar als resultats positius. 

L'equip sesrovirenc no va donar 
cap mena d'opció i des del primer 
moment va dominar en el marcador, 
arribant als sis gols de diferència 
dins la primera part (7-13), que es 
van reduir a 4 al descans. 

S'esperava la reacció local, però 
no va arribar. L'equip visitant, als 
deu minuts guanyava de vuit (14-
22) i ni un temps mort local va ar-
reglar la situació. 

El líder està intractable
20a jornada (18 febrer) 
Granollers B - Sant Quirze ...............26-21
JH MATARÓ - Sesrovires  .................25-34
Sant Joan Despí - Montcada ..........27-20
OAR Gràcia - La Roca  ......................25-26
Bordils B - Palautordera  ................ 29-30
Sant Cugat - Sarrià ...........................25-32
S.Esteve Pal. - S. Martí Adrianenc 27-32
Bonanova - Esplugues ......................24-18

Classificació 
Granollers B 38, S. Martí  34; Sarrià 31; 
Sant Quirze 30, Sesrovires 29, Sant 
Joan Despí 23; La Roca 21; Montcada 
16; JH MATARÓ 15; S.Esteve Pal. i Palau-
tordera 14; Sant Cugat, Bordils B i OAR 
Gràcia 13; Esplugues 9, Bonanova 7.
21a jornada (25 febrer)
Montcada - JH MATARÓ  (DS 20.15 h)
Partit entre dos equips que la temporada 
passada estaven a dalt i ara són al mig.

Els primers golegen

19a jornada (19 febrer)
JH MATARÓ - Gavà ..............................41-28
Coope Sant Boi - Granollers At. .....31-25
Sant Quirze - S Joan Despí ..............41-24
OAR Gràcia B - Montcada ................ 30-21
Vilanova Camí - Lleida Pardinyes 25-30
Vilamajor - Canovelles ....................34-28
Ascó - Cardedeu .................................21-27
Classificació
JH MATARÓ 37, S. Quirze 33, Vilamajor 
29; Cardedeu 28; Granollers At. i Lleida 
Pardinyes 24; Vilanova Camí 17; Cano-
velles i Ascó 16; SJ Despí B i Sant Boi 13; 
Gavà i Gràcia B 7; Montcada 1.
20a jornada (26 febrer)
Sant Joan Despí B - JH MATARÓ (18 h)
El líder sembla força superior. 

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: JHM B - 
Cerdanyola 27-27; Juv. Mas (1a Cat). 
JHM - La Llagosta 34-27; Cad. M (2a C): 
JHM - Roses 29-36; Juv.F.:  JHM - Riud-
lelot 25-17.
1a Cat. Fem: Cardedeu B - Llavaneres 
Caldetes 18-25; 3a Cat: Cardedeu B - 
Llavaneres Caldetes 26-25. Primera 
derrota de la temporada.

Una altra victòria molt còmoda

Superats clarament

El Joventut femení continua en la 
seva línia i es manté líder imbatut, 
després de 19 jornades, derrotant el 
Gavà, marcant per segona setmana 
consecutiva més de 40 gols. Va ser 
un partit en la tònica dels últims 
enfrontaments, basats en una gran 
defensa i ràpids contraatacs, que 
van obrint escletxa en el marcador, 

davant  un equip inferior que de se-
guida es va rendir a l'evidència. Al 
descans el marcador ja estava en 24-
11. L'equip local després va mantenir 
la intensitat i la concentració durant 
tot el partit. Una actitud fa que es 
vagin superant les nombroses bai-
xes i que l'equip cada dia sigui una 
mica més fort.

La diferència va arribar a un mà-
xim d'onze gols (17-28), que al fi -
nal el Joventut va maquillar molt 
lleugerament.

La defensa del Sesrovires, clau. | D.F

19 partits imbatudes del JHM. | D.F

Lliga Cat.Fem.

HANDBOL www.eltotesport.com |  P. 5
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4  CP ASTURHOCKEY

0  MIS IBÉRICA MATARÓ

MIS IBÉRICA CH MATARÓ: Sergi 
Grané (porter), Èric Florenza, Jordi 
Bartrès, Marc Figa i Oriol Lladó – equip 
inicial-, Èric Serra, Àlex Cantero i Juan 
Sebastian Gómez (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Una mala primera part i la 
falta d’encert a la segona 
condemnen el CH Mataró 
davant l'Asturhockey 

El Mis Ibèrica Mataró va intentar 
sorprendre l’Asturhockey amb una 
defensa oberta i pressionant bas-
tant endavant, sense sort. Un cop 
superada la primera línia de pressió 
els locals trobaven molts espais per 
aprofi tar amb jugades en velocitat. 
Al minut 5 de partit, l’Asturhockey 
va obrir el marcador de penal. I 20 
segons després, una pèrdua de 
pilota va propiciar un contracop 
que va suposar el segon gol. A les 
acaballes de la primera part els 
mataronins van reaccionar i van 
tenir algunes clares ocasions que 

podrien haver canviat la dinàmica.
A la segona part, el Mataró va 

començar molt fort, creant diverses 
ocasions als primers minuts, però 
el porter local va seguir parant-ho 
tot en una exhibició impressionant. 
Pedro González, màxim golejador 
de la competició, va conduir ma-
gistralment un contracop i va sen-
tenciar el partit amb el 3-0 a falta 
de 5 minuts. Encara hi va haver 
temps perquè arribés la quinzena 
falta del Mataró i, aquest cop sí, 
Borja Bernardo aconseguí superar 
Grané per situar el 4-0 defi nitiu.

Altre cop en zona 
perillosa
Jornada 16
Calafell - Arenys de Munt ....................... 2-2
Lleida Alpicat - Vilanova ..........................1-4
Tordera - Sant Feliu .................................. 2-6
Asturhockey - MATARÓ ............................4-0
Sant Cugat - GEiEG .....................................4-1
FC Barcelona B - SHUM Maçanet ............ 1-2
Raspeig - Palafrugell ................................ 2-9

Classificació
Arenys de Munt 34; Palafrugell 33; As-
turhockey 31; Sant Cugat 30; Sant Feliu i 
Tordera 25; Calafell 23; Barça B, Vilanova 
i SHUM Maçanet 21; Lleida Alpicat 20; 
MATARÓ 19; GEiEG 12; Raspeig 1 punt.

Reben un altre aspirant a l'ascens
Aquest dissabte 25 a les 20.30 h el 
Mataró rep el Sant Cugat, quart classi-
ficat i que segueix lluitant per l'ascens. 
Els de Quim López han de guanyar per 
tornar a sortir de la zona de descens. A 
la seva pista es va caure per 6-4.

Enfrontament 
complicat per tornar 
a la competició
Jornada 16
Voltregà - Liceo .........................................3-0
Rivas Las Lagunas - Vilanova ................. 2-1
Alcorcón - Gijón
Sferic Terrassa - Palau Plegamans
MATARÓ - Sant Cugat
Cerdanyola - Bigues i Riells
Las Rozas - Manlleu ..........................Ajornat

Classificació
Voltregà 41; Gijón 39; Palau Plegamans 
36; Manlleu 29; Bigues i Riells 24; Las 
Rozas 20; Alcorcón, Cerdanyola i Sferic 
Terrassa 19; Rivas Las Lagunas 18; Liceo 
17; Vilanova 13; MATARÓ 9; Sant Cugat 7.

Visita el Jame Parera el cuer
Qualsevol esperança de mantenir la 
categoria implica guanyar al Sant Cugat, 
cuer d'OK Lliga, a casa aquest dissabte 
a les 18.15 h. En cas de perdre, les mata-
ronines caurien en l'última posició de la 
taula i molt tocades moralment, mentre 
que una victòria portaria esperança 
a l'equip. A la seva pista es va perdre 
per 4-3.

El Mis Ibérica Mataró cau 
derrotat durament a Astúries

Sense opcions a Astúries. | ARXIU

OK Lliga Femenina

Diferents resultats per als 
equips del CV Mataró

L’equip masculí torna a 
perdre per la mínima i a 
sumar un punt

Nova derrota per 3 a 2 de l’equip 
masculí, que segueix sumant en tots 
els partits, fet que serà clau per la 
permanència en una lliga marcada 
per la màxima igualtat entre la ma-
joria d’equips participants.

Tot i avançar-se dues vegades, 
els mataronins van veure com el 
conjunt lleidatà remuntava el partit.

L’equip femení continua 
llançat i torna a guanyar amb 
solvència

Nova victòria de l’equip femení, que 
tot i no fer un dels millors partits 
va guanyar amb relativa comodi-
tat al Vilafranca i suma la tercera 
victòria en tres jornades de la fase 
d’ascens, esperant que arribin els 
partits teòricament més complicats.

CV MATARÓ 3-0 VILAFRANCA
CV MATARÓ: Desire Pérez, Olga Del 
Palacio, Mariona Rubio, Sandra Leo, Anna 
Marmol, Monica Cruz, Julia Villar, Laura 
Ruiz, Berta Burgos, Laura Mateos, Alba 
Sanchez, Marta Claramunt i Alba Madueño. 
Ent: David Casas i Josep M Mármol.
PARCIALS: 25-22, 25-13 i 25-20.

B. LLEIDA 3-2 CV MATARÓ
CV MATARÓ: Alex Fernández, Marc Llinàs, 
Dani Nevado, Nil Jurado, Julian Espadas, 
Vladi Gonzalez, Marc Ramon, Pol Navas,  
Alex Serven. Ent: Míriam Esqué.
PARCIALS: 16-25, 25-18, 23-25, 25-21 i 15-13.

el Esporttot HOQUEI PATINS-VOLEI
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El Cirera celebrant el gol fi nal. | UD CIRERA

Imatge del partit. | CEEUROPA.CAT

3  UD CIRERA

2  LLAVANERES

UD CIRERA: Compte, Kaddur (Cristian 
64'), Peque, Izar, Roger, Albertito, Joel, 
Carlitos (Ivan Castillo 73'), Othman 
(Pereira 69'), Joan (Aleix 69'), Said 
(Omar 89').

GOLS: 12' Juanmartí (0-1); 14' JOEL (1-1); 
19' SAID de penal (2-1); 84' Juanmartí 
(2-2); 90' ALEIX de penal (3-2).

2  EUROPA B

2  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Isma (Lluís 62'), 
Kiku, Rueda, Willy, Fiti, Óscar (Sergio 
López 81'), Ricky, Marcelo (Sergio 
Urbano 68'), Palanco (Parri 81') i Aitor 
(Bargalló 62')

GOL: 15' Àlex (1-0); 21' AITOR (1-1); 25' 
MARCELO (1-2); 46' Esteve (2-2)

SEGONA
CATALANA

El gol decisiu va arribar en la 
repetició d'un penal

El Cirera va obtenir un triomf agònic 
i polèmic en el derbi maresmenc 
que li serveix per sortir del descens. 

El partit va ser vibrant. Va co-
mençar marcant el Llavaneres, però 
el Cirera va passar a  dominar i 
primer Joel en rematada de cap, i 
després Said de penal van capgirar 
el marcador, abans del descans.  A 
la represa el Llavaneres va mos-
trar-se més incisiu, però el Cirera 
també tenia clares ocasions a la 
contra. Però va acabar empatant 
l'equip visitant. En el darrer minut 

un penal va portar la polèmica. El 
porter visitant David el va aturar, 
però l'àrbitre el va fer repetir i va 
expulsar el porter. A la segona i amb 
un altre porter Aleix no va fallar.

El CE Mataró tenia un partit compli-
cat i va aconseguir un valuós punt 
davant un bon equip, i manté el li-
deratge, després de nou setmanes 
d'imbatibilitat.

El partit va començar malament, 
amb un gol local, però el Mataró 
va remuntar en pocs minuts, pri-
mer amb un gol d'Aitor de falta 

El CE Mataró continua 
líder en solitari

22a jornada (19 febrer)

CIRERA - LLAVANERES .......................... 3-2
Europa B - CE MATARÓ  ........................ 2-2
Badia - SANT POL  ..................................5-1
Carmelo - Sant Adrià ............................0-2
Guineueta - Llefià.................................. 2-3
Besós BV - Sarrià .................................... 1-3
Martinenc B - Esp. Can Pi .................... 3-3
Fundació Grama - PREMIÀ MAR ........... 1-1
Lloreda - Canyelles ................................1-4

Classificació 
CE MATARÓ 44; Fund. Grama 43; Llefià 41, 
Guineueta 39; Sant Adrià 37; SANT POL 
36; Europa B 33; PREMIÀ MAR i Sarrià 32; 
Besós BV 30; LLAVANERES i Canyelles 29;  
CIRERA 24; Lloreda i Martinenc B 22, Badia 
20; Esp. Can Pi  18; Carmelo 10.

Jornada de descans
Aquest cap de setmana de Carnestol-
tes és de descans en el calendari de 
les competicions catalanes de futbol. 
Normalment s'utilitza per recuperar 
partits però en aquesta categoria no 
n'hi ha cap de pendent.
La competició es rependrà el cap de 
setmana següent amb aquests partits.

23a jornada (3 i 4 març)

CE MATARÓ - Guineueta (DG 16:30 h)
Esp. Can Pi - UD CIRERA (DG 16 h)
LLAVANERES - Carmelo (DS 18:30 h)
SANT POL - Fund. Grama (DG 12 h)
PREMIÀ - Lloreda (DG 12 h)

Cauen per golejada
El juvenil del CE Mataró no va tenir 
res a fer al camp de la Damm B i va 
perdre per 5-0. L'equip groc-i-negre és 
11è en zona tranquil·la. 
Aquest cap de setmana és jornada de 
descans.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró  B - Ca l'Aguidó 3-2; Cadet 
(Pref) CEM- Olot 5-1; Infantil (Div. Ho-
nor): Nàstic Tarragona- CEM 1-1. Baixen 
al 8è lloc amb 28 punts.

Victòria en el derbi maresmenc 
amb final polémic

directa i després un de Marcelo 
en rematada de cap. A l'inici de la 
represa l'Europa B va empatar, amb 
un centre xut. Després, el partit va 
estar molt mogut, amb els mataro-
nins dominant i els locals intentant 
sorprendre al contraatac. L'ocasió 
més clara va arribar en un gran xut 
de Willy que va anar al pal.

Lliga Nac. Juvenil

Valuós punt davant un bon rival

el Esporttot FUTBOL
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5   UD MOLINOS

2   VILASSAR MAR B

UD MOLINOS: Sandro Pulido, Abel 
Moreno, Hèctor, Llavero, Roca, Badre, 
Adrián García (Augusto Campos 58'), 
Jonatan Beltran, Manrique, Grau, Isaac 
Ramos (Gorka 75').

TERCERA
CATALANA

Triomf més complicat del que in-
dica el resultat el del Molinos, que 
li suposa ser l'equip mataroní mi-
llor classifi cat de la categoria. Els 
vilassarencs es van avançar aviat, 
però els blanc-i-blaus van capgi-
rar el marcador amb dos gols de 
Badre i un de Manrique, abans de 
la mitja hora de joc. A la represa 
els vilassarencs van fer el 3-2, però 
els molinencs van sentenciar amb 
gols de Gorka i Beltrán.

Molinos 1r mataroní

22a jornada (19 febrer)

MOLINOS - Vilassar Mar B ................... 5-2
Young Talent - Pineda .........................sus.
Turó Peira - MATARONESA ...................3-0
Argentona - LA LLÀNTIA ....................... 2-1
Districte 030 - Cabrera ........................4-0
Cabrils - Santvicentí .............................. 1-2
Premià Dalt - PLA D'EN BOET .............. 2-1
Vilassar Dalt - Singuerlín ..................... 1-2 
La Salut - Arenys Mar............................ 1-2
Classificació 
Districte 030 CE i Argentona 47; Young 
Premià Dalt 44; Talents Badalona Sud  
43 (2 partits pendents); Singuerlín 39; 
MOLINOS 38; LA LLÀNTIA 36; Vilassar 
Mar B 34; MATARONESA  33; Santvicentí 
30; Arenys de Mar 25; Vilassar Dalt  24; 
La Salut i PLA D'EN BOET 23; Cabrera 
20; Cabrils 19; Turó Peira 16; Pineda 0.

23a jornada (25-26 febrer)

MATARONESA - Argentona (DS 18 h) 
PLA D'EN BOET - Vilassar Dalt (DS 18 h)
Arenys Mar - MOLINOS (DS 17 h)
LA LLÀNTIA - Cabrils (DG 12.15 h)

L'Argentona visita el 
Camí del Mig
Tres equips juguen a casa, però el par-
tit més atractiu és al Camí del Mig.

Grup 5è (16a jornada)
JUVESPORT - Arenys Munt ................. 2-2
MATARÓ ATHLETIC - ROCAFONDA ...... 2-4
ACELL CERDANYOLA - Calella ............. 2-5
Cabrils C - JUVENTUS ............................ 2-1
El Rocafonda és líder amb 42 punts, 
per davant del Tiana (40), que té un 
partit menys. 

Dos grans resultats

Grup 3r
Lloretenc - CE MATARÓ ........................0-9
MOLINOS - Lourdes ............................... 2-2
El Molinos, després de l'empat amb el 
2n classificat, és 6è amb 32 punts, i el 
CE Mataró és 7è amb 25 punts. 

 El Molinos torna a golejar 

El Molinos supera La Llàntia a la classifi cació. | FOTO D'ARXIU

Quarta Catalana

3  TURÓ PEIRA

0  MATARONESA

MATARONESA: Paco, Oriol, Carlos, 
Joel, Comas, Tommy, Bryan (Hassan 
52’), Vicente, Koke, Manolo, Miguel, 
Mosquera i Rafa.

Bon partit del Pla d'en Boet amb 
derrota dolorosa. L'equip local es 
va avançar al tram fi nal de la pri-
mera part, i als 20' de la represa 
Àlex Palau va empatar.

En el darrer minut, quan els ma-
taronins jugaven amb un home 
menys, va haver-hi una jugada po-
lèmica que va donar el gol de la 
victòria als locals, i quatre targe-
tes, una de vermella a l'equip groc.

Dura derrota la rebuda per la 
Mataronesa, en un partit que va 
dominar disposant de bones ocasi-
ons per avançar-se en el marcador. 
Però va ser l'equip barceloní el que 
va marcar dues vegades abans del 
descans i un altre gol de falta direc-
ta a la segona part. La Mataronesa 
va fallar dos penals, un a cada part, 
i va rebre una expulsió.

2  ARGENTONA

1  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Picó, Carmona, Blas-
co, Hèctor Urbano, Artero (Ibra 22'), 
Isra, Aitor Moreno, Ibu (Sergio Cobo 
65'), Diallo (Toni Martín 79'), Ángel Vega 
(Jerreh 46') (Chamarro 70'), Jordi Cano.

2a Catalana Fem.

2  PREMIÀ DALT

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Eric (Collado 
85'), Marc Fernàndez, Hamza (Ito 
Palanco 84'), Marc Palau, Valencia, Àlex 
Palau, Carlos Gonzàlez, Valle (Vela 85'), 
Javi Rodríguez, Moussa.

L'equip llantienc va donar la cara al 
camp del co-líder. Els verds es van 
avançar amb gol d'Aitor Moreno 
als 14', però de seguida van patir 
l'expulsió d'Hèctor Urbano. Van de-
fensar bé fi ns al descans, però a la 
represa Cristian Pérez, ex-jugador 
del Mataró, va marcar dos gols en 
pocs minuts. Fins al fi nal els llan-
tiencs van resistir, tot i patir dues 
expulsions més, per dues grogues,  
fi ns a acabar amb vuit jugadors. 

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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Els mataronins van impo-
sar-se al Cornellà gràcies a 
un gran últim quart

El Mataró Feimat disputava un par-
tit vital contra el Cornellà i la pri-
mera part es va dividir en un quart 
per cada equip. Al descans, mínim 
avantatge local per 37 a 33.

A la represa, els visitants es van 
tornar a fer amb el control del par-
tit, capgirant el marcador al final 
del període amb un ajustat 51 a 53.

Però tot canviaria a l'últim quart 
on els mataronins, molt lluny d'en-
fonsar-se, van tornar a defensar 
molt bé i atacant perfectament 
davant un Cornellà incapaç de tro-
bar solucions. És destacable que 4 
jugadors grocs van arribar o su-
perar els 10 punts, Diallo, Guallar, 
Romero i Serratacó, aconseguint, 
al final, una victòria força àmplia 
gràcies al parcial final de 25 a 10.

Els vallesans anuŀ len 
a la segona part el conjunt 
mataroní, que no pot seguir 
amb la ratxa

Una setmana estranya la del Mataró 
Parc Boet, després de començar 
immillorablement empatant amb 
el Sant Josep diumenge passat. 
Des de llavors, una reclamació en 
el partit que havia estat ajornat, i 
posteriorment guanyat, contra el 
Badalonès ha suposat la derrota 
per als mataronins. Una circumstàn-
cia que ja s'han afanyat a apel·lar.

A l'enfrontament contra el Sant 
Cugat, els d'Alberto Peña mai es 
van poder imposar al joc, tot i que 
al descans el partit es mantenia 
igualat, 45-40.

Al tercer quart, els vallesans van 
trencar el partit davant uns taron-
ges que no van saber reaccionar i 
van encaixar la 3a derrota a la pista.

Serratacó, novament imparable. | D.F

Imatge de la primera volta. | ARXIU

El Mataró Feimat segueix 
imbatut a casa aquest 2017

76 MATARÓ FEIMAT

63  CORNELLÀ

MATARÓ FEIMAT: Diallo (10), Guallar 
(11), Serratacó (18), Cabrera (4), Rodríguez 
(7), Ventura (8), Romero (16), Espiga (2), 
Tardio (-) i Miralles (-). 22 de 42 en tirs 
de 2, 8 de 28 en tirs de 3, 8 de 10 en tirs 
lliures.

PARCIALS: 17-24, 20-9, 14-20 i 25-10.

LLIGA EBA 
- Grup C

La zona baixa es 
comprimeix 
17a jornada (18-19 de febrer)
MATARÓ FEIMAT - Cornellà ..............76-63
Olivar - JAC Sants ............................. 91-65
Menorca - Santfeliuenc ...................79-72
Martorell - Sant Nicolau .................. 71-83
Salt - ARENYS .................................... 60-53
Castellbisbal - Collblanc .................. 77-72
Grup Barna - Calvià ...........................59-71

Classificació 
Calvià, 30; Martorell i Menorca, 29; Salt 
28; Collblanc, 27; ARENYS, 26; Cornellà 
i Castellbisbal, 25; JAC Sants i Santfe-
liuenc, 24; Sant Nicolau i Grup Barna, 23; 
MATARÓ i Olivar, 22.

18a Jornada (25-26 de febrer)
El Mataró Feimat visita la pista del Grup 
Barna aquest diumenge 26 a les 18h. 
Serà un partit difícil contra un rival 
directe que suma una victòria més i 
ja va guanyar al Mora. El triomf seria 
importantíssim per als de Charly Giralt.

El Sant Josep recupera 
el liderat en solitari 
17a jornada (18-19 de febrer)
Sant Cugat - MATARÓ PARC BOET 84-64
Sant Gervasi - Bisbal ........................95-79
Santa Coloma - Sant Narcís ..........dia 22
CN Sabadell - Granollers ...................dia 1
Sant Quirze - Artés ......................... 87-106
Badalonès - Vic ..................................56-73
Pia Sabadell - Sant Josep ................67-71

Classificació 
Sant Josep, 32; Vic, 30; Artés i MATARÓ 
PARC BOET, 29; Sant Cugat, 28; Santa 
Coloma (-1 partit), 26; Badalonès i Grano-
llers (-1 partit), 25; Sant Narcís (-1 partit) i 
Bisbal, 22; Sant Quirze i Sant Gervasi, 21; 
Pia Sabadell i CN Sabadell (-1 partit), 20.

18a jornada (25-26 de febrer)
Els mataronins tornaran a jugar fora 
de casa, aquest cop el dissabte 25 a 
les 17.45 a la pista del Bisbal Bàsquet, 
un rival de la part baixa que hauria de 
permetre tornar a la ratxa victoriosa 
i tornar a la cacera del Sant Josep, 
mentre s'intenta esclarir la resolució del 
partit contra el Badalonès.

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet cau a 
Sant Cugat

84 SANT CUGAT

69 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), Ca-
nals (6), Smith (8), Hermoso (8), Naharro 
(14), Franch (12), Corella (5), Pavkovic (-), 
Duran (5), Rubio (5) i Forcada (4). 23 de 37 
en tirs de 2, 5 de 19 en tirs de 3 i 8 de 18 
en tirs lliures.

PARCIALS: 23-18, 22-22, 25-12 i 14-17.

el Esporttot BÀSQUET
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3A DIVISIÓ
NACIONAL

El partit ajornat mar-
carà la part alta de la 
taula
19a jornada (18-19 de gener)
Lliçà d'Amunt - ALIANÇA MATARÓ.....3-4
Vacarisses - PINEDA......................Ajornat
CANET - Castellar .................................. 7-4
Sant Cugat - Centelles .........................4-4
S. J. VILASSAR - Montsant...................0-3
COVER PREMIÀ - Montcada .................4-6
Isur - Arrels .............................................5-9
Fund. Esp. Grama - ARENYS MUNT ....4-4

Classificació 
Canet (-1 partit) i ALIANÇA MATARÓ, 43; 
Lliçà d'Amunt (-1 partit), 39; FUND. ESP. 
GRAMA, 35; Vacarisses (-1 partit), 34; 
Montsant, 30; Isur, 29; Montcada, 28; 
Sant Cugat i COVER PREMIÀ (-1 partit), 
26; Arrels, 25; Castellar, 21; Centelles, 
18; SAN JOAN VILASSAR, 15; ARENYS DE 
MUNT, 11 i PINEDA (-2 partits), 7.

20a jornada (4-5 de març)
Aquest cap de setmana no hi ha 
competició, i el pròxim partit dels 
mataronins serà el diumenge 5 de 
març quan rebi la visita del Canet, el 
primer classificat, en un partit que 
pot valer mitja lliga.

Victòria importantíssima. | CEDIDA

Els mataronins superen 
el tercer classificat amb un 
gran partit 

Cinquena victòria consecutiva del 
sènior A del Futsal Aliança Mataró 
que ho ha guanyat tot des de l’arri-
bada d’Albert Sabaté a la banque-
ta. A més aquesta setmana l’equip 
mataroní, que continua colíder de 
la categoria, empatat a punts amb 
el Canet, va guanyar 3 a 4 a la pista 
del Lliçà d’Amunt, el tercer equip in-
volucrat en la lluita pel títol de lliga i 
l’ascens a 2a B. Precisament aquest 
va ser el resultat que es va donar 
a la primera volta del campionat 

quan els vallesans van guanyar a 
Mataró, per tant en cas d’empat a 
punts a final de temporada entre 
aquests dos equips, el gol average 
general seria el que decidiria. Un 
partit ple d'alternatives però on 
els mataronins sempre van anar 
per davant en el marcador.

3  LLIÇÀ D'AMUNT

4  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés (por-
ter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, Oriol 
López (1), Marc Caballeria, Amar Ceesay, 
Miguel Ángel Rodríguez (1), Carlos Villarin, 
Cristian Villarín, Marcel Catà, Pol Novo i 
Alejandro Medina (2).

El Futsal Aliança supera amb 
nota l’examen de Lliçà

Mañà amb el 15 de la Ginesta. | CEDIDA

Ana Mañà, amb la selecció 
de rugbi sub-18

El Platges comen-
ça la fase d'ascens

La mataronina es converteix 
en el primer jugador del RC 
Mataró que és seleccionat per 
jugar amb Catalunya

La jugadora Sub-18 del Rugbi Club 
Mataró, Ana Mañá, va jugar el seu 
primer partit amb la samarreta de 
la selecció catalana sub-18, després 
de ser convocada per al partit que 
va enfrontar, el passat 16 de febrer, 
Catalunya amb una selecció del sud 
de França (MIDI).

És el primer cop que un espor-
tista del Rugbi Club Mataró és se-
leccionat, ja que en els gairebé 
9 anys d'història de l'entitat mai 
cap jugador ha arribat a disputar 
un partit amb el 15 de la Ginesta. 

Després d'una jornada de des-
cans aquest cap de setmana 
comença la lligueta d'ascens

El Platges de Mataró, que va aca-
bar tercer a la primera fase del seu 
grup de Copa Catalunya, començarà 
aquest diumenge 26 a les 12.15 a 
la pista del CB Roser de Barcelona 
la fase d'ascens, amb qui empa-
ta al 4rt lloc. En aquesta fase, els 
equips mantenen els resultats de 
la primera fase.

Jornada 1:
Draft Gramenet - CN Terrassa
Viladecans - Barça CBS
GEIEG - Cerdanyola
CB Roser - PLATGES DE MATARÓ
Almeda - Jet Qsport

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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Actuació sense sort dels es-
portistes del CNM

Aquest passat diumenge es va ce-
lebrar a Igualada la segona prova 
puntuable de la lliga Catalana de 
Duatló, on s'hi va desplaçar una 
representació del Centre Natació 
Mataró.

Malgrat el nivell de la prova, el 

dia no va acompanyar per als duat-
letes del Centre. El més destacat va 
ser el 40è lloc David Rovira, seguit 
pel 57è de Quim Soler i el 62è de 
Pablo López. 

En la classifi cació per equips va 
anar de molt poc que no entres-
sin entre els 10 primers, quedant 
els 11ns.

Els duatetes desplaçats del CN Mataró. | CEDIDA

El Centre Natació Mataró es 
desplaça a la duatló d'Igualada

Atletisme - Campionats 
d'Espanya Absoluts en 
Pista Coberta

Dues mataronines van participar el 
passat cap de setmana a Salamanca 
en el Campionat d'Espanya Absolut 
de pista coberta. La laietanenca 
Martina Ballesteros (nascuda l'any 
1999) va caure eliminada en semifi -
nals dels 60 m i també en sèries de 
200 m. Sara Dorda (AA Catalunya, 
any 1997) també va caure elimina-
da en les semifi nals dels 400 m.

Rabadan 4a al campionat 
català cadet de pentatló

La laietanenca Aina Rabadan va 
quedar 4a en el campionat de 
Catalunya de Pentatló amb 2.937 
punts.

Diversos moments del curset organitzat per Doctore Bike. | CEDIDES

També van fer una ruta cap a 
Llavaneres per posar en pràc-
tica els coneixements apresos

El dissabte 18 al matí es va impartir 
un curset a la botiga Doctore Bike 
de millorament de la tècnica de 
conducció tant en ascensió com 
en descens. Consistia en una hora 
teòrica, on en Raül Doctore explicà 
a la trentena d'assistents els seus 
coneixements sobre com adequar 
òptima i tècnicament la bicicleta 

per poder treure'n el màxim partit 
en les sortides i de com posicio-
nar-se al damunt per conduir cò-
modament en totes les situacions. 

En acabar la teoria, tots els assis-
tents van fer camí cap a Llavaneres 
per enfi lar el popular camí de Santa 
Mònica per practicar en una de les 
seves dreceres amb els elements 
ideals per posar en pràctica l'ex-
posat a la classe. Tots els cursetis-
tes van anar practicant el que el 

Curset Doctore de tècnica 
bàsica de conducció en BTT

Doctore els havia exposat.
A la tornada, gran satisfacció i 

agraïment per part dels ciclistes 
pels coneixements impartits per un 
dels grans de la bici a la comarca.

Estigueu atents a la web www.
doctorebike.com i a l'app perquè 
pròximament seguiran nous cur-
sos i clínics de mecànica, nutrició, 
orientació/gps, electroestimulació 
i evidentment, sortides de btt i car-
retera i stage de perfeccionament.

el Esporttot POLIESPORTIU
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Apunts
psicològics

Dos termes que alguns els fan ser-
vir indistintament; d'altres, no. 
Convé una certa diferència per bé 
que la psicologia popular no ho fa.

El sociòpata és un mal educat, 
inestable, sense sentiments de cul-
pa. Irresponsable. És espontani, no 
calculador. A vegades se n'adona, 
però no se'n penedeix. Fa el gran 
espectable de perdó, pur teatre. 
Mal vestit o de forma extravagant.

El psicòpata és ben educat i 
afable; calculador i intel·ligent. 
Prepara els seus actes. Cap senti-
ment d'ètica o moral. No demana 
perdó. Fred. Gens empàtic.

No hi ha cap personalitat 

"químicament pura".
El sociòpata pot ser fruit d'un 

ambient difícil. Una gran absèn-
cia de sentiments, molt consentit 
o molt frustrat. Molt contemplat 
o decebut.

El psicòpata pot ser fruit de pro-
blemes cerebrals. Factors genètics. 
Una infància turbulenta.

Aquest creuarà línies vermelles; 
el sociòpata, no. Els psicòpates 
no senten por, els sociòpates, sí.

Els dos són antisocials: Trastorn 
de Personalitat Antisocial (TPA).

Els dos poden acabar fent mal-
bé la seva pròpia vida i les del seu 
entorn. Destruir relacions; res els 

importa. Podríem dir: el psicòpata 
neix. El sociòpata es fa.

Hi ha experiments de ciències 
socials (molt durs) que s'han fet per 
poder explicar el comportament 
de gent normal que en un moment 
donat es tornen "dolents". Llegiu 
Stanley MILGRAM: Obediencia a 
la autoridad. Bilbao (1973). 

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Sociòpata / psicòpata

núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Fences  16:00  18:50  21:40  00:30         [exc. dm.] 21:40

 [En VOSE] 12:00               [En VOSE dm.]  21:40

T2: Trainspotting  16:30  19:05  00:15         [exc. dm.] 21:40

 [En VOSE] 12:15               [En VOSE dm.]  21:40

Es por tu bien  12:00  16:15  18:20  20:25  22:30  00:35

          [dv.-dg.+dc.] 19:20  21:25  23:30

Moonlight 18:00  22:20  00:40

Lo que de verdad importa 22:45  01:00
 [exc. dl.] 17:00                [dv.+dg.-dj.] 20:30

Jackie 20:30         [dv.+dm.-dj.] 16:00           [exc. dm.] 22:40
 [En VOSE] 12:10               [En VOSE dm.]  22:40

La gran muralla 16:00  18:15  22:45  01:00         [exc. dm.] 20:30
 [En VOSE] 12:15               [En VOSE dm.]  20:30

Manual de un tacaño 16:00  18:30         [exc. ds.] 20:20

50 sombras más... 12:10  16:45  19:20  22:00  00:30     [dv.-dg.] 20:15

Batman lego 12:15  18:15        [ds.-dl.] 16:00       [ds.] 20:30

Manchester frente al mar 12:00      [dm.+dj.] 15:15

Resident Evil              00:50         Rings [dv.-dg.] 22:45  01:00

Ballerina 12:15  16:00  18:15    [dv.] 18:15     [ds.] 20:20    [dl.] 15:50  17:40

Lion [dl.-dm.+dj.] 22:00        [dv.] 15:50  

Figuras ocultas 15:50 [dl.-dm.+dj.] 19:15  

La ciudad de las estrellas  12:00  16:15  19:00  21:45  00:30  

Canta 12:15        [dv.-dg.+dl.+dc.] 17:00

Vaiana                  12:15                Múltiple 19:30  22:00  00:30 

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

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

Contratiempo 18:00  20:15 (25 i 27 febrer)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

T2: Trainspotting  

 16:00  20:15  22:30      [dv.-dg.] 18:15         [dl.-dj.] 18:00

Es por tu bien 
 16:15  18:15      [dv.-dg.] 20:30  22:30         [dl.-dj.] 20:15  22:15

Lo que de verdad importa 

 16:00  [dv.-dg.] 20:30         [dl.-dj.] 18:00  20:10

Manual de un tacaño 18:10      [dv.-dg.] 22:40         [dl.-dj.] 22:30

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

Jackie 16:30  20:00  22:00

50 sombras más oscuras 

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

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

Tarde para la ira [dv.-dg.] 22:40       [dl.-dj.] 22:20

Ballerina 16:00  18:00            [sessió nadons] 18:00

Múltiple 22:20

Lion 20:00

La ciudad de las estrellas - La La Land 

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

Cigüeñas  [Cicle Cinc] [ds.] 16:15

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

 Les pel·lícules o curts d'anima-
ció de Lego es caracteritzen per 
estar farcides d'humor àcid. Lego 
Batman no n'és una excepció i, de 
fet, el seu inici ja és tota una decla-
ració d'intencions del que serà el 
fi lm. El seu protagonista, Batman, 
l'heroi que tothom voldria ser, juga 
amb el seu passat turmentat fami-
liar que el persegueix.

El seu inici completament tre-
pidant fa que posem el llistó molt 
alt durant tota la continuació del 
fi lm, amb un resultat agredolç. La 

Una sàtira amb alts i baixos

'Lego Batman', de Chris McKay

pel·lícula passa per un moment 
de ritme més baix en ple desen-
volupament de la trama, tot i que 
se'n recupera al fi nal, però ja no 
ens permet trobar-la completa-
ment rodona.

En qualsevol cas, no passarà a 
la història del cinema d'anima-
ció però sí que ens permetrà pas-
sar una estrona entretinguda a la 
sala de cinema i, com ja hem fet 
menció al principi del text, totes 
les seqüències estaran farcides 
de l'humor més àcid amb alguns 
moments que ens faran recargo-
lar de riure.

  

Una imatge del film. 

Pregunta de la setmana

Què significa Trainspotting?

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

Resposta del núm. 1758
"Les tortugues Ninja"

Guanyadors:
· Estanislao Cocera Martínez
· Gerson García Sánchez

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. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017

T2: TRAINSPOTTING

Vint anys després, continuen les pe-
ripècies del grup de ja no tan joves 
heroïnòmans dels suburbis d'Edimburg en-
capçalats per Mark Renton que no tenen 
altra aspiració a la vida, que estar fora de 
perill drogar-se i aconseguir diner brut.
Direcció: Danny Boyle
Intèrprets:  Ewan McGregor, Robert 
Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner
117min

FENCES

Als anys 50, un pare afroamericà lluita 
contra els prejudicis racials mentre 
tira endavant la família en una sèrie 
d'esdeveniments fonamentals en la seva 
vida. Washington porta al cinema una 
obra de teatre interpretada a Broadway.
Direcció: Denzel Washington
Intèrprets: Denzel Washington, Viola 
Davis, Mykelti Williamson
139min

PSICONAUTAS, LOS NIÑOS...

"Psiconautas" explica la història 
d'Birdboy i Dinki. Com exploradors que 
són, alberguen l'esperança de trobar 
un lloc millor on viure, ja que l'illa on 
viuen ja no és el que era a causa d'un 
accident industrial i l'aire que es respira 
és asfixiant.
Direcció: Pedro Rivero, Alberto Vázquez 
Animació
76min

ES POR TU BIEN

El pitjor malson que un pare pot tenir 
amb una filla és que aquesta creixi i arri-
bi el dia en què li presenti al seu nòvio, 
i que aquest sigui un tipus menysprea-
ble que cerca una sola cosa de la seva 
preuada i estimada nena. Això és el que 
els passa a l'Arturo, el Poli i el Chus. 
Direcció: Carlos Therón
Intèrprets: José Coronado, Javier Cá-
mara, Roberto Álamo, Pilar Castro 113min

BAJO EL SOL

Tres històries d'amor ambientades a 
Croàcia al llarg de tres dècades. Les 
històries estan connectades pel fet que 
l'amor entre un home croata i una dona 
sèrbia està d'alguna manera prohibit, ja 
s'estigui en 1991, el 2001 o el 2011.
Direcció: Dalibor Matanic
Intèrprets: Dany Boon, Laurence Arné, 
Noémie Schmidt, Patrick Ridremont-
123min

RANGOON

Julia és l'artista estrella de l'espectacle 
d'un teatre de Mumbai. Un dia viatgen a 
Birmània, on es troba l'exèrcit nacional 
de l'Índia. Allà neix una història d'amor 
entre Julia i un soldat indi que lluita amb 
els britànics a la II Guerra Mundial.
Direcció: Vishal Bhardwaj
Intèrprets: Kangana Ranaut, Shahid Ka-
poor, Saif Ali Khan, Richard McCabe
156min
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Sèniors

Després d'un llarg i laboriós pro-
cés històric, els éssers humans han 
nascut per a ser lliures, procés en 
el qual el paper de l'estat genera 
grans polèmiques. El liberalisme 
de dretes i el moviment llibertari 
d'esquerres són partidaris de la 
seva supressió. Els socialistes i co-
munistes ho veuen completament 
diferent. Cal recordar el paper ab-
solut de l'estat en la desapareguda 
comunista Unió Soviètica i l'actual 
estat del benestar de la socialde-
mocràcia socialista europea. La 
disjuntiva entre més societat civil 
i menys estat, sembla que s'està 

decantant a favor de la societat 
civil. Les formes amb què la hu-
manitat s'organitza, per assolir les 
seves necessitats bàsiques, tant en 
el món de la producció, com en el 
de la seva administració, corres-
ponen a la societat civil, amb una 
dinàmica de funcionament que 
cerqui l'harmonia.

En aquest funcionament es pro-
dueixen enfrontaments, conflictes 
i desigualtats entre pobres i rics, 
quina solució passa pel restabli-
ment d'una igualtat d'oportunitats, 
que faci possible que cada perso-
na pugui ser ella mateixa amb els 

altres, mitjançant la creació de lleis 
revisables, adequades als costums 
de cada territori i al seu temps his-
tòric, regulades pels seus diferents 
estats. Les conclusions d'aquestes 
reflexions, suposen que la pretesa 
supressió de l'estat, només serà 
possible quan tota la humanitat 
sigui totalment lliura. Mentrestant 
els diferents ecosistemes culturals, 
es regiran per les lleis peculiars 
i pròpies de cadascun dels seus 
corresponents estats.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

El paper de l'estat
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En Pellofa XXXVIII a la rua de Carnestoltes 

En els 39 anys que fa que existeix en Pellofa a la 
ciutat, la seva trajectòria no ha estat precisament 
planera. Diverses han estat les polèmiques al voltant 
dels discursos i les indumentàries del Rei dels Poca-
Soltes, els quals se centren a cada edició en una 
qüestió diferent d’actualitat: des dels polítics, passant 
per temes eròtics o socials. Aquestes polèmiques, 
sumades als canvis en els comitès organitzadors del 
carnestoltes a la ciutat, han fet que el camí d’aquest 
personatge hagi estat molt agitat.

De ninot a personatge de carn i ossos

Va néixer l’any 1979, poc després de la fi  de la 
Dictadura, de la mà del Nou Gremi de la Carnestoltada, 
un grup de gent del món de l’espectacle sortida del 
Foment. Amb l’ajuda de l’Ajuntament, van crear un 
ninot que simbolitzava el Carnestoltes i van impul-
sar els diversos actes que tenien lloc a la plaça de 
la Peixateria: el Dijous Llarder, el Divendres Sant, el 
Dimecres de Cendra, etc.

L 
’excèntric Pellofa, el Rei dels Poca-
soltes, arriba de nou aquesta setma-
na a Mataró per capgirar la ciutat i 
trastornar la vida dels seus ciutadans. 

Ja han estat 38 els Pellofes els que ens han 
sorprès any rere any amb les seves bogeries i, 
de ben segur, el Rei dels Poca-Soltes d’aquesta 
39a edició també en té un munt de pensades. 

En aquesta ocasió, des del Tot Mataró ens en-
dinsem per conèixer una fi gura única a la ciutat, 
la seva història i ens qüestionem el sentit que té 
l’existència del personatge a Mataró.

En Pellofa, 
la figura maleïdaREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Arxiu

Descobrim la trajectòria i els alts i baixos de la 
figura del Rei dels Poca-Soltes de Mataró
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Tot a punt per 
en Pellofa XXXIX
El rei dels poca-soltes ja ho té tot a punt per apa-
rèixer amb ganes de tornar a trastornar la vida 
dels mataronins. Tot i no voler avançar informació 
sobre els seus plans per aquest Carnestoltes ni so-
bre la seva vestimenta i la de la comitiva, declara 
que aquest any “serà dels millors Carnestoltes!”. 
A més, afegeix una pista perquè anem fent boca: 
“aquest any ens en riurem una mica de nosaltres 
mateixos!” confessa i, amb aquesta informació, 
convoca a tots els mataronins i mataronines a 
assistir al pregó del divendres 24 de febrer per 
donar inici al Carnestoltes 2017! 

L’any següent el ninot va passar a cobrar vida gràcies 
a un actor que l’interpretava. Pere Vázquez, mataroní 
que ha participat activament en diverses edicions 
d’en Pellofa com a director artístic i intèrpret del 
personatge, relata que els Pellofes en aquella època 
“eren molt impactants i crítics perquè estaven poc 
lligats a les Institucions Públiques i perquè veníem 
d’una època de molta repressió”.

L’agitada trajectòria del personatge

Va ser l’any 1986, amb en Pellofa VIII conegut com a 
‘Mas el Masturbador’, que el personatge va generar 
tanta polèmica que “es va arribar a prohibir”, expli-
ca Vázquez. Arran d’això, l’Ajuntament va deixar de 
col·laborar-hi i el Nou Gremi de la Carnestoltada va 

desaparèixer. Fins al 1992 Mataró va perdre el seu 
Rei dels Poca-Soltes particular i només es va man-
tenir la rua i l’enterrament de la Sardina com a actes 
de Carnestoltes.

“Veient que era ridícul que no existís”, considera 
Vázquez, el Patronat de Cultura de l’Ajuntament va 
reprendre la fi gura ocupant-se de buscar mataro-
nins que organitzessin i encarnessin la fi gura. Per 
aquest motiu, l’aspecte reivindicatiu, crític i agosarat 
d’en Pellofa va perdre força i eren més discrets. Poc 
després va optar per encarregar encarnar al Rei del 
Carnestoltes a l’Entitat que guanyés la rua. Un dels 
moments més polèmics va tenir lloc el 2001 perquè 
“hi havia elements sexuals força realistes damunt 
la carrossa”, comenta. L’any següent, el 2002, l’or-
ganització a càrrec de l’Hermandad Andaluza per 

Reportatge
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La figura ha passat 
per diferents mans 
sense tenir un rumb 
definit 

ens preguntem si té sentit que continuï existint un 
personatge nascut per criticar la repressió política i 
social dels anys posteriors al franquisme. Com és de 
suposar, segons els membres de la guàrdia personal 
del Rei del Carnestoltes, cal evitar que en Pellofa de-
saparegui perquè “porta gresca i xerinola per a tots 
els mataronins i mataronines i els convida a passar 
uns dies sense rutines ni monotonia”. A més, desta-
quen que cal evitar que “cap personatge polític o de 
missa el faci desaparèixer abans d’hora”.

Pere Vázquez considera que cal que el poble reac-
cioni i s’impliqui i afegeix que, potser, si en Pellofa 
desaparegués, els ciutadans s’adonarien del paper 
fonamental que desenvolupa i “s’implicarien en la 
seva organització i en evitar la seva desaparició”. 
Opina que cal tenir aquest personatge crític un cop 
l’any per enriquir el Carnestoltes de la ciutat per-
què, si no, seria una festa pobra referent als actes 
i celebracions.

Segons Vázquez, en Pellofa és un element de la 
ciutat que cada vegada està agafant més potència 
de nou. “Els mataronins li van perdre la confiança 
però ara s’ha recuperat i té més públic en les seves 
aparicions”, explica Vázquez. Afegeix que “ara és 
una figura més política” que abans, per la situació 
política, social i econòmica del moment. Així doncs, 
queda palès que el Rei dels Poca-Soltes és un per-
sonatge estimat i un símbol propi de la cultura de 
la ciutat que aporta des de fa quasi quaranta anys 
elements que cap altra tradició brinda en l'actualitat. 
També, però, és un personatge amb una trajectòria 
irregular i que ha anat passant per diverses mans 
sense tenir un rumb definit a Mataró.

haver estat guanyadors de la rua va generar tan-
ta controvèrsia que hi va haver un nou gir sobtat. 
Aquell Pellofa, amb un discurs amb trets xenòfobs 
i racistes va provocar la creació del Comitè de Crisi 
de Carnestoltes (CCC), nous encarregats de la seva 
direcció.

El CCC recuperava el Pellofa originari, un personatge 
sortit del poble i molt crític. Aquesta tercera etapa 
del Rei dels Poca-Soltes, entre el 2003 i el 2008, va 
crear la primera dona Pellofa, la Letícia, inspirada en 
la nova princesa d’Espanya just acabada de casar. A 
causa de la manca d’ajuts per part de l’Ajuntament, el 
CCC va dissoldre’s i el Patronat de Cultura es va veu-
re obligat a reprendre el seu paper en l’organització 
del Carnestoltes. Actualment opta per assignar un 
director artístic que organitza la festivitat. Arribats 
a aquest punt, és interessant plantejar quina és la 
tasca del Pellofa a la ciutat i si aquest és un perso-
natge que cal mantenir.

Quin sentit té la figura d’en Pellofa?

Coneguda la controvertida trajectòria del personatge 
i els canvis d’organitzadors i impulsors que ha tingut, 
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El Fitness Factory celebra el 15è aniversari
El gimnàs farà portes obertes, activitats especials i prepara tres dies d’actes al carrer i 
promocions per commemorar la data

Emprenedors: Mireia Biel 

 El gimnàs Fitness Factory de 
Mataró celebra el seu 15è aniver-
sari el pròxim mes de març a la 

ciutat i per fer-ho programa una 
setmana sencera de portes ober-
tes i activitats per commemorar 
la data. Hi haurà des d’excursions 
fi ns a masterclasses, passant per 

promocions i descomptes, tot per 
celebrar que la marca fa quinze 
anys que va obrir el seu primer 
gimnàs a la ciutat i està plenament 
consolidada.

AMB EMPENTA
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El Fitness Factory, però, no només vol celebrar els seus 15 anys 
amb activitats a l’aire lliure, sinó que també aprofi tarà per llançar 
promocions i descomptes per als nous socis. Durant les properes 
setmanes, aquelles persones que facin el pas d’apuntar-se al gimnàs 
per començar a practicar esport gaudiran d’una promoció excep-
cional que els ofereix la matrícula gratis i un mes també gratuït; un 
descompte que, en aquest cas, s’aplicarà en la quarta mensualitat. 

Promocions d'aniversari

Les activitats començaran el dia 
18 de març amb una excursió a 
Burriac i seguirà el dia 21 de març 
amb una jornada de benvinguda a 
la primavera amb la fórmula més 
saludable possible: una combina-
ció de fruites i batuts del temps al 
mateix gimnàs. 

25 de març a Santa Anna
El plat fort arribarà el dia 25 de 
març, quan el Fitness Factory es 
traslladarà a la Plaça Santa Anna 
on durant tot el matí oferirà classes 
i exhibicions d’activitats esporti-
ves. Tot plegat començarà a les 
deu del matí amb una masterclass 
d’spinning que s’allargarà una hora 
i que donarà pas a una coreogra-
fi a a càrrec dels nens i nenes de 
la Dance Factory. 

El matí d’activitats el tancarà 
una masterclass de Sh’Ban, l’últi-
ma tendència en ball fi tness que 
combina coreografi es de jazz, rit-
mes llatins, funky i disco i que està 
triomfant a tot el món pel seu po-
der per cremar calories. 
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l’Esplanada, 72 Mataró
T. 937 908 002

NECESSITEM
Voluntaris/es

per acolliment linguïstic
de catalá i/o castellá.

La cervesa artesana fa el salt a la xarxa
La pàgina milcervezas.com vol donar visibilitat al producte nacional i permet adquirir-
lo de forma online fàcilment i sense intermediaris

Emprenedors: Mireia Biel 

  El consum de cervesa artesana 
és cada cop un fet més generalitzat 
a la nostra societat. Les cerveses 

d’autor i d’importació van molt 
buscades pels amants d’aquest 
producte. Però per què no poder 
adquirir-lo online, de forma fàcil i 
sense intermediaris? Això és el que 

s’han proposat els impulsors de 
milcervezas.com, una pàgina on 
poder comprar online desenes de 
cerveses artesanes i especialment 
les de casa nostra.

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

El web milcervezas.com fa prop d’un mes que està operatiu i 
acompanyarà a la xarxa la pàgina muenisimo.com, de compra de 
productes frescos per Internet. Els creadors dels dos llocs web as-
seguren que “tenim en ment obrir noves botigues online d’altres 
productes concrets perquè creiem que la gastronomia gourmet 
també ha de tenir un espai selecte a la xarxa”.

Botigues on-line

“És un món que està creixent i 
del que cada cop hi ha més deman-
da”, explica Albert Aromí, cocrea-
dor de la plana web. A milervezas.
com s’hi poden trobar cerveses 
artesanes i d’importació en un 
ampli catàleg organitzat per estils, 
per origen i marques, i en el qual 
també s’hi poden adquirir kits de 
cervesa artesanal.

Visibilitat per les de casa
“L’objectiu del projecte no només 
és crear una botiga online tradicio-
nal on adquirir cervesa artesanal”, 
remarca Aromí, sinó també fer-ho 
posant “especial atenció en les de 
casa nostra, a les que volem donar 
molta visibilitat”. A més a més, 
Aromí explica que des de milcer-
vezas.com tenen ganes de posar 
en marxa un club de subscriptors 
amb qui “cada mes compartiríem 
entre sis i dotze cerveses de de-
gustació”, que permetrien donar a 
conèixer els productes del catàleg 
i fer forta la comunitat a la que es 
volen adreçar.
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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

SE TRASPASA BAR Mesón Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN A Sra. Mayor 
con derecho a todo. 200€. Pedimos 
referencias 93.015.58.63 

TRASPASSOS-LLOGUERS

TRASPASSO LOCAL VILASSAR DALT 
per malaltia. 20m2. Funciona per-
fectament. Totalment acondicionat 
per botiga roba, complements, sa-
bates.... Traspàs negociable. Lloguer 
econòmic. 637.361.677 
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 
ALQUILO HABITACION CHICA 250€. 
610.363.934 Carlos 

TREBALL

ES NECESSITA NOIA, edat entre 25 i 
35 anys, per treballar en una xarcu-
teria a Argentona, amb experiència 
mínima d’un any en el sector. De di-
lluns a dissabte. Interesades enviar 
curriculum vitae a info@nclotes.com 
SE NECESITA TALLER de confec-
ción de punto y plana, también 
para confeccionar muestras. Telf 
667.297.637 
ES BUCA DEPENDENT-A de carnis-
seria per a botigues de Mataró i 
Argentona amb experiència demos-
trable. Interessats trucar al telèfon 
93.886.06.44
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics

 EL TOT 1760.indd   6 22/2/17   18:25



  

TREBALL

SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
632.115.069
SE NECESITA CAMARERA para 
bar. Solo domingos. Zona Mataró. 
722.334.496
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.638.184
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
602.891.691
CUIDO MAYORES, NOCHES/ por ho-
ras. 627.166.045
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cocina, plancha, cuidado mayo-
res. Externa. Buenas referencias. 
616.618.087
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por 
horas. 608.995.882 /622.416.702 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA maña-
nas, o por horas. 631.008.411 
LIMPIEZA TARDES,  horas. 
666.638.415 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, 
banys, terres, etc. Un bon equip al 
millor preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
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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

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE / 
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
P I N T O R  P R E S U P U E S T O S 
AJUSTADOS. 607 48 09 42 
L A M P I STA ,  FO N TA N E R Í A , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PEYCAR. REFORMAS. Mejores preci-
os. 657.746.302 /625.508.391 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
MASAJES PROFESIONALES 
PARTICULAR 662.257.120 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598

TAROT

ESTHER. VIDENTE, MEDIUM, ritualis-
ta. 40 años experiencia. Concretar 
hora 697.615.610 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 
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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

MASAJE TÁNTRICO TATIANA 23 
años. 631.129.242 

POR DEMANDA DE nuestros clien-
tes, piso relax en Barcelona. Urge 
Srta. Catalana, máximo 40 años. 
699.251.368 

VICTORIA MADURITA. Cuerpo 10. 
Masaje balano. Fogosa, ardiente 
complaciente. 698.388.985 

CONTACTES

NOVEDAD TRAVESTI. Jovencita. 
Precioso cuerpo. 666.861.290 

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 

MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 

DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 

MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 

ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 

MASSATGISTA GUAPÍSIMA 110P. 
Mataró 667.955.000 

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

auser-sol-17020259.pdf   1   22/2/17   10:48
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Cultura

La Rua surt de la plaça de Cuba
És la principal novetat del Carnestoltes de Mataró, que també canvia la ubicació del 
Sant Sopar que passa a la Plaça de la Peixateria

Festes: Redacció

 Els actes de Carnestoltes arriben amb novetats 
enguany. La principal és que la Rua de Carnestoltes 
del dissabte sortirà de la Plaça Cuba, que varia el seu 
recorregut fi ns a arribar al Nou Parc Central. L’altre 
gran canvi de l’any és la localització del Sant Sopar 
del dimarts 28 de febrer, que abandona el Fossar Xic 
i es farà a la Plaça de la Peixateria.

La Rua de Carnestoltes del dissabte 25 de febrer 
canvia el seu recorregut en relació a altres anys i tin-
drà el seu inici a la Plaça de Cuba. Començarà a les 
sis de la tarda i passarà pels carrers Deu de Gener, 
plaça de les Tereses, carrer de Santa Teresa, plaça de 
Santa Anna, La Riera, plaça d’Espanya, Camí de la 
Geganta i acabarà al Nou Parc Central.

La nit del dissabte fi nalitzarà a ritme de bona 
música amb el ball de Carnestoltes, organitzat per 
l’Esplai Garbí i que es farà a la plaça de Santa Anna 
amb els mataronins Andana, a ritme d’ska i reggae, 
seguits pel grup de versions Clotildes i el discjòquei 

Polok Selectah.
L’altre canvi important en l’estructura dels actes del 

Carnestoltes és el Sant Sopar que es farà el dimarts a 
la nit i que se celebrarà a la Plaça de la Peixateria en 
comptes del Fossar Xic per donar resposta a la gran 
afl uència de públic dels darrers anys.

Tot comença amb l’arribada de Pellofa XXXIX
Els actes de Carnestoltes començaran aquest di-
jous amb el repartiment de truites i botifarra d’ou 
pels carrers a càrrec de la Hermandá de la Juliana 
Llardera i la Semproniana Llardosa, acompanyats 
pels alumnes de Tradicional de l’Escola Municipal 
de Música. Però el tret de sortida ofi cial el dona-
rà l’arribada d’en Pellofa XXXIX, que començarà a 
exercir el seu regnat el divendres a la tarda amb un 
recorregut faran un des del Pati del Cafè Nou i bai-
xaran cap a l’Ajuntament per escoltar el tradicional 
pregó des del balcó del consistori a càrrec del nou 
Rei del Carnestoltes.

Vicent Ramon 
Pascual, de 
Bocairent és 
l'autor del cartell

Anna Aluart 
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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

www. gress.es

Gres imitación
madera
25x85cm
Mod. Walk On

NOVEDAD

por sólo6,53€/m2

NOVEDADNOVEDAD

ROBLE

NOGAL

1P GRESS ARGENTONA 1760.indd   1 20/2/17   18:08



Els Portafardells

L’espectacle teatralitzat que enllaça danses compta amb 
la participació de més d’un centenar de persones

Arriba el vuitè Ball de Gitanes 
de Mataró  

  No se sap qui són, només se'n 
coneix la llegenda. Apareixen, 
ballen, diuen versots i fan 
festa grossa per Carnestoltes. I 
desapareixen. Aquest és el joc dels 
Portafardells, un dels elements 
sense els quals no es pot entendre 
la festa dels poca-soltes a casa 
nostra. Són "la veu del poble" i 
de fet són molts els que esperen 
que apareguin. 

Fora de tota legalitat i de pro-
grama, els Portafardells no callen 
davant de ningú i esmolen els seus 
versots perquè facin mal a “aquells 
que sense miraments ens omplen 
de patiments”.

Divendres i diumenge
Els Portafardells fan doblet. Avui 
divendres a dos quarts de dotze de 
la nit faran acte de presència a la 
Plaça de la Peixateria i repetiran 
diumenge, a les sis de la tarda. 
Avui en format nocturn i canalla, 
en el si de la Portabardellada, un 
correbars i diumenge en àmbit 
més familiar, en el Deressaca. El 
recorregut d'avui enllaçarà El Petit 
Racó, Casa Paco, el Petit Laru, el 
Nu, la Taverna i l'Altre. | Redacció

Els éssers fan doblet 
divendres i diumenge

Ningú podrà aturar 
els versos dels 
Portafardells

El Ball de Gitanes a la Plaça Santa Anna

Joaquim Ruyra de Blanes, fet que 
donarà un plus de qualitat a l’ac-
te. Com cada any, també hi serà 
present la colla del gegant Mossèn 
Biscuter de Cerdanyola, al mateix 
temps que els Diables Atabalats i 
els Grallers la Rauxa. 

Música en directe:
Com ja és tradició, les peces se-
ran interpretades per la Cobla 
La Principal de la Bisbal. Dins 

d’aquest espec-
tacle emblemà-
tic i, de nou, hi 
haurà el ball dels 
menuts, la sec-
ció infantil de 
l’entitat, aquest 
cop coordinada 
per l’Alexandra 
Trapote, i les 
corrandes de jo-

ves, sota la responsabilitat de 
la Minerva Prat. La novetat serà 
l’estrena de les corrandes de “la 
segona joventut”, integrades per 
diversos dansaires de més de 45 
anys. | Laia Mulà

 El dissabte dia 25 de febrer, en 
plenes festes de Carnestoltes, tin-
drà lloc per vuitena vegada el Ball 
de Gitanes a la Plaça Santa Anna 
de Mataró. L’Associació Cultural 
i d’Esbarjo Mestres del Gai Saber 
són els encarregats de presentar 
aquest espectacle. La Berta Prat i 
l’Ismael Portillo, dos dansaires que 
porten diversos anys vinculats a 
l’entitat, són els nuvis d’aquest any, 
els quals van ser designats en la 
passada edició. 
Al fi nal d’aquest 
esdeveniment 
s’escollirà els 
nuvis pel 2018, 
al compàs de la 
música de “La 
Cirereta”.

A més dels 
dansaires ma-
taronins, com 
a amfi trions de la festa, s’ha con-
vidat a esbarts d’altres municipis 
que han acceptat compartir aquest 
acte tan singular: l’Esbart Català de 
Dansaires de Barcelona, l’Esbart 
Sant Jordi de Badalona i l’Esbart 

 Arxiu 

8

En només vuit anys el 
Ball de Gitanes dels 
Mestres del Gai Saber 
s'ha convertit en una de 
les cites imprescindibles 
del Carnestoltes

 Arxiu 

CulturaCultura núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017
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La cantant Judit Nedderman Daniel Ferrer 

La cantautora vilassarenca serà dijous dia 2 al Casal 
presentant les seves últimes cançons

Judit Nedderman, del Sant 
Jordi al Músiques Tranquil·les   

 Tot just després del concert 
pels refugiats al Palau Sant Jordi 
i d’haver actuat amb altres grans 
artistes com Serrat, la cantautora 
maresmenca Judit Nedderman fa 

parada al Casal Nova Aliança dins 
el Músiques Tranquil·les. Allà el 
públic podrà gaudir de les cançons 
del seu segon disc, que mostren la 
part més personal i les vivències 

de l’autora. A diferència del seu 
primer disc, el segon, titulat “Un 
Segon”, té un aire de pop, però 
encara conserva la mescla que de-
fi neix Neddermann, amb tocs de 
folk, jazz i world. Els nou temes 
originals que formen el disc trac-
ten temes com l’amor, el desamor, 
la família, la toxicitat, els comiats 
i la importància del present, de 
l’ara i aquí.

El nou Músiques Tranquil·les
Després d’onze anys el cicle 
Músiques Tranquil·les ha volgut 
canviar el concepte de cicle. En 
aquesta edició s’aposta perquè no 
hi hagi “cap estil defi nit” i l’objectiu 
és que les actuacions no estiguin 
pensades per a un públic concret. 
Les portes del Casal s'obren una 
hora abans per a la "comunitat" 
i s'hi pot sopar.   | Mireia Camacho

CiutatCultura núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2016

C12 Cultura Nedderman.indd   1 21/2/17   19:23



El Ball de Carnestoltes de l'any passat Cedida 

Els encarregats de fer ballar tothom seran, 
en primer lloc, els Andana. Són de Mataró i 
barregen ska i reggae, ideal per si refresca a la 
nit. Les versions de Clotildes donaran el punt 
més popular als concerts abans que sigui Polok 
Selectah el discjòquei que remati la nit. 

Els grups

 El Garbí és més que un Esplai. Després de l'experi-
ència de l'any passat, aquest 2017 es tornen a posar 
al capdavant d'un acte que no hauria de faltar mai 
a cap Carnestoltes com és el Ball. Serà a la Plaça de 
Santa Anna, a partir de dos quarts de deu de la nit i 
fi ns a les tres de la matinada. Hores de sobres per-
què gent de tota edat i condició –això sí, disfressats 
que és Carnestoltes!– ballin i facin festa.

El ball és el gran acte festiu nocturn d'una festa 
com el Carnestoltes que sempre és una de les nits 
més potents de l'any, en què més gent vol sortir a 
moure l'esquelet. D'aquesta manera la programa-
ció del Garbí és propícia perquè sigui un punt de 
trobada per a tothom.

Hi haurà barra a preus populars i concurs de dis-
fresses, amb música garantida fi ns a les tres de la 
matinada. | Redacció

Andana, Clotildes i Polok Selectah 
garanteixen festa fins a les tres del matí 

L'Esplai Garbí repeteix 
amb el Ball

Dimecres de Cendra a la Plaça de la Muralla Anna Aluart 

Sense pràcticament temps, just després que 
cremi el cos d'en Pellofa i que les forces quares-
mals superin per la força a les del Carnestoltes 
apareixerà la Vella Quaresma del 2017, per a ser 
entronitzada a la Plaça de la Peixateria on la 
cita serà cada diumenge a la una.

La Vella 2017

 La litúrgia del Dimecres de Cendra a Mataró és 
sagrada i varia ben poc d'un any a l'altre. Conegut 
com serà ja a primera hora que l'empatx del dia 
abans haurà acabat amb la vida d'en Pellofa, la tarda 
de dimecres serà de vetllatori als baixos de l'Ajun-
tament de Mataró on es podrà desfi lar per veure el 
Rei de cos present.

El testament, a la Plaça de la Muralla
A les vuit del vespre, des de l'edifi ci consistorial, 
sortirà la comitiva fi ns a la Plaça de la Muralla on hi 
haurà l'Enterrament de la Sardina amb la lectura 
del testament i els últims versos afi lats d'en Pellofa 
de major reclam. En participaran l'extravagant co-
mitiva de cada any, des dels Botargues a les vídues, 
autoritats clericals i el notari que llegirà en públic les 
últimes "deixalles d'en Pellofa". | Redacció

De la capella ardent a l'entronització de la 
Vella Quaresma, el ritual és intocable 

El Dimecres de Cendra 
tanca el cicle

CulturaCultura núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Si normalment ets ràpid, ara pots 

arribar a precipitar-te. Vigila amb la 

velocitat. Mira de no obsessionar-te 

amb la feina o un projecte. Novetats, 

fins i tot sorpreses.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Reculls els fruits d'una etapa força 

productiva. Segueix un període de 

molta activitat professional i social. 

Et manca temps per a tu o pels teus. 

La clau és organitzar-se.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Et pots sentir una mica desorientat o 

confús respecte al tema laboral, tant 

si treballes com si estàs cercant feina. 

Mai està de més enfortir les nostres 

defenses. Cuida't.

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

Tot i que a fora sembla que el món 

s'està a punt d'acabar, al teu interior 

et sents confiat perquè sents que les 

coses segueixen el rumb adequat i al 

ritme que t'agrada.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bull una energia intensa en tu que no 

saps com manifestar. L'esport ajuda 

a canalitzar l'estrès. Vols mostrar-te 

però tens por de no ser acceptat. 

Prova-ho, et sorprendràs.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Moment de certa reclusió. Pots tro-

bar-te endinsat en la lectura o capfi-

cat amb les teves coses amb facilitat. 

Es dispara la imaginació i t'evadeixes 

cada cop que tens ocasió.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Tensió amb algun germà o germana. 

Estàs molt sensible i reacciones de 

manera desmesurada. Si estàs es-

tudiant, potser hauràs d'aprendre 

pautes que t'ajudin a no dispersar-te.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Necessites expressar el teu afecte a 

la parella o als fills. El temps passa 

i no vols que et recordin com una 

persona freda. També ho diràs mit-

jançant l'art o la música.

Bessons (21/5 al 21/6)

S'activen temes de socis o perso-

nes llunyanes. T'agrada viatjar i pots 

trobar-te planificant una escapada. 

Encara que treballis, cercaràs temps 

per estudiar el que t'agrada.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

En la teva relació de parella, pots 

viure una etapa romàntica o bé pots 

sentir que no ho tens clar. Amb Neptú 

creuant per la teva casa VII, arriba la 

dissolució al sector.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

No et manquen els pretendents o 

pretendentes. Una altra cosa és que 

t'interessin. El més probable és que 

et trobis més aviat pendent de qües-

tions que afecten el teu futur.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

No sempre podem aconseguir el que 

volem. Per a alguns objectius hauràs 

de tenir paciència. Aprofita l'energia 

renovadora de què ara disposes per 

lluitar per un món millor.

www.facebook.com/dhannaastro

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

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

Siguis on siguis i sempre que vulguis, pots estar connectat a 
l’actualitat de la teva ciutat entrant a totmataro.cat  
o des la xarxa social  
que prefereixis!

www.totmataro.cat
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Nous projectes per arribar a nous públics
La Casa de la Música programa concerts-vermut per tota la ciutat, el nou Músiques 
Tranquil·les, més formació i vol ser un suport dels grups locals

Música: Cugat Comas

  La Casa de la Música es rellan-
ça. És des de fa 12 anys un dels 
principals actors culturals de la 
ciutat en àmbits com la forma-
ció, la creació i la difusió musical, 
però afronten aquest 2017 amb 
nous projectes que consolidin no 
tant el projecte en si sinó la seva 
connexió amb el territori, en acti-
vitats i usuaris i per tota la ciutat. 
El Director de la Casa de la Música 
Pau Manté i el regidor de Cultura 
Joaquim Fernàndez presentaven 
dilluns les principals novetats per 
a l'any del 12è aniversari d'aques-
ta entitat pública-privada, que 
té participació de la cooperativa 
Visualsonora, l'Ajuntament i la 
Generalitat i que va ser la primera 
de les cinc que actualment con-
formen, en l'àmbit català, la xarxa 
de cases de la música.

"Hem repensat el projecte, 
posant al dia totes les activitats", 
explica Manté. A nivell formatiu 
destaca l'aposta pel programa 
'Rock'in' que ja s'està implemen-
tant a l'Hospitalet i que vol que els 
estudiants d'ESO aprenguin a tocar 

algun instrument de rock i creïn els 
seus grups dins l'horari lectiu de 
música. Encara no se sap quan es 
podrà començar aquest projecte. 
Sí que està encarrilat fer créixer 
el 'Musiquetes', un programa de 
formació que el regidor de Cultura 
qualifi ca de "petit miracle, al nivell 

del Cantània" i que enguany voldrà 
transcendir dels propis feus on hi 
ha Casa de la Música".

Suport als grups locals
En la volguda connectivitat amb 
el territori, Pau Manté dóna mol-
ta importància als grups locals. 
"Nosaltres som una eina al seu 
servei, som els seus còmplices" i 
en aquesta línia hi ha programa de 
beques per a nous creadors, les jor-
nades Sóc Autor de dissabte passat 

o un acord amb el TecnoCampus 
per enregistrar els concerts que es 
facin al Clap per tal que els grups 
disposin "d'un molt bon material 
audiovisual a partir del qual créixer 
a les xarxes". La Casa de la Música 
vol també repensar el format del 
Dia de la Música per fer-lo créixer.

Concerts i concerts-vermut
Al costat d'aquests àmbits, la Casa 
de la Música no descuida la pro-
gramació de concerts, amb els de 
Manel, D'Callaos, Gossos o El Petit 
de Ca l'Eril de cites més destacades 
les pròximes setmanes. No només 
de concerts al Clap, però, vol viure 
i és per això que ha reconvertit el 
Músiques Tranquil·les en un con-
cert al mes al Casal l'Aliança o vol 
estrenar concerts-vermut per di-
ferents espais i carrers de la ciutat, 
a fi  i efecte de descentralitzar els 
actes musicals. Al costat d'això, 
l'ens manté oberta la programació 
puntual al Teatre Monumental on 
programa Gospelsons o, de la mà 
de Jazz Maresme, el concert de 
Joey DeFrancesco que vol ser el 
primer de més concerts de grups 
internacionals a la ciutat.

110

La Casa de la Música va 
fer 110 activitats i va arri-
bar a 10.200 usuaris du-
rant el 2016

A l'esquerra, Pau Manté i Quim Fernàndez i a la dreta Manel, que ha exhaurit entrades  Cedida 

CulturaCultura núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
12:30 FINAL COPA DEL REI 
 D’HOQUEI PATINS
14:30 OBRE ELS ULLS
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 LA FÀBRICA
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA

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
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

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 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
13:00 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ÚLTIMA SESSIÓ
16:30 VOLTA I VOLTA
17:00 16.50 SEMIFINALS COPA 
 DEL REI HOQUEI PATINS
Emissió de les dues semifinals 
i edició especial del progra-
ma EN JOC
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

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 DE MONTSERRAT

12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 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

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

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

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
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GL14702 CERDANYOLA: 
Planta baixa bloc reformada i molt 
actual. Sup. aprox. 80m² distribuÏ-
da en 3 habitacions (2 són dobles), 
un bany, cuina offi ce i galería tipus 
pati. És ideal per a persones que 
no vulguin escales!
PREU: 102.900€

AQUESTS PROPIETARIS HAN CONFIAT LA VENDA DELS SEUS IMMOBLES 
EXCLUSIVAMENT AMB NOSALTRES. LES CASUALITATS NO EXISTEIXEN.

GL14706 Z. CENTRO-CABA-
NELLES:  Excepcional e impecable 
immoble, pràcticament a estrenar. 
Sala estar molt lluminosa, balcó, 
cuina moderna i funcional, 2 banys 
(1 suitte), 3 habitacions. Acabats 
moderns, imatge actual. Parking 
inclòs directe.
PREU: 214.000€

GL14708 CAMÍ DE LA GEGAN-
TA: Pis 100m², parking opcional i 
traster, fi nca gran presencia. Sala 
estarde 25m², cuina offi  ce 10 m², 
4 hab.  (2 dobl), 2 banys i 2 galeries. 
Petit pati 10m²  i balcó-terrasseta 
15m². Oportunitat relació preu-
qualitat.  PRECIO: 227.000€

GL14739 Z. ARGENTONA: 
Casa de poble típica en carrer de 
màxima tranquilitat. Actualment 
planta baixa amb dret a vol. 
Solar de 5x 20m dels que 65 m² 
són vivienda y 35 m² pati a nivell. 
Sala d’estar i menjador 2 amb. amb 
un total de 28 m², cuina i bany casi 
a estrnar, 2 habitacions + habitació 
traster 6 m². Terrassa sup. 25 m². 
Oportunitat.! PREU: 180.000€
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L'Ajuntament d'Argentona. 

Anna Aluart 

El govern remarca que només pagarà les costes de defensa jurídica en cas que els 
acusats fossin absolts de qualsevol responsabilitat criminal

L'Ajuntament no ha pagat cap factura per la 
defensa d'Argentona Projectes en aquest mandat

 L'Ajuntament d'Argentona ha 
aclarit que "no s'ha abonat cap 
factura en l'actual mandat cor-
responent a la causa penal ober-
ta per 'Argentona Projectes'". El 
govern ha volgut deixar-ho clar 
arran de les informacions publi-
cades en alguns mitjans en relació 
a l'acusació i obertura del judici 
oral contra l'exalcalde i regidor 
Pep Masó, el regidor Xavier Collet 

i els exregidors Miguel Mendoza i 
Ferran Armengol.

En aquest sentit, el govern ma-
nifesta que "sí que es va pagar una 
factura, però va ser al mes de febrer 
del 2011, per un import de 7.080 
euros, període en què l'alcalde era 
Pep Masó". A més a més, l'actual 
equip de govern afi rma que no as-
sumirà cap despesa de costes per la 
defensa jurídica dels acusats pels 

presumptes delictes societaris i 
de malversació de fons públics. 
Tampoc no farà cap aportació eco-
nòmica en relació a la fi ança solidà-
ria de 179.502,30 euros imposada 
pel mateix Jutjat d'Instrucció. Per 
últim, remarca que "només en el 
cas que algun dels acusats fos ab-
solt de responsabilitat criminal de 
tots els delictes, s'assumirien les 
costes de defensa jurídica". | Red

Adreça web del banner invertit:

www.reformesnousol.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

BAIXANTS

• 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:
ESTEFANIA BACAS AMORES

concursos
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La imatge de la portada del llibre de Maria Coll Cedida 

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

¡REALMENTE ESPECIAL!

328.000€

Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente oportunidad!!.
Frente mismo Parc Central. Magnífi ca vivienda 127m2 con 
terraza a nivel 30 m2. Formidables vistas e impecable es-
tado. Exterior y muy bien distribuido sobre 4 dorm. Salón 
com. 30m2. Gran cocina offi ce. Galería. 2 Baños completos 
(1  suitte). Acabados alta calidad. Parking + trastero incl.

T72.000€

¡ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE!
Ref. 12643 JTO. AVDA. COMERCIAL: Edificio pocos vecinos, 
vivienda 1/2 altura y exterior en esquina. Destaca su excelente es-
tado y su perfecta distribución. 2 dorm (antes 3, aunque fácilmen-
te recuperable). Amplio salón comedor. Cocina amplias medidas. 
Baño compl. A/ Ac. Precio de verdadera ocasión. 

La mataronina construeix una crònica detallada de la 
revolta de fa 60 anys a la Universitat de Barcelona

Maria Coll publica ‘Al paranimf! 
La primera revolta estudiantil'   

 ‘Al Paranimf! La primera re-
volta estudiantil’ és una crònica 

nascuda del relat d’alguns testi-
monis dels més de sis-cents que 

van reunir-se l’any 1957 per cele-
brar la primera Assemblea Lliure 
d’Estudiants. Aquesta, però, va 
acabar convertint-se en la primera 
revolta d’aquest col·lectiu contra 
el franquisme. 

La historiadora i periodista 
mataronina Maria Coll publica 
aquest llibre amb l’editorial Base. 
Coll, col·laboradora de la revista 
Sàpiens també és directora de la 
revista Valors i ha publicat altres 
llibres d'història com el dedicat a 
la Vaga de Tramvies 

Presentació del llibre a Mataró
El 17 de març a les 19.30 h del ves-
pre tindrà lloc al Dòria llibres la 
presentació d’aquest relat, a càrrec 
de l’autora, de l’historiador Jaume 
Sobrequés i l’escriptor, crític mu-
sical i periodista Jordi Maluquer.   
| Laia Mulà
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Una imatge d'arxiu de la fira. L'escola Argentona. Cedida 

 Des del 21 de març i fi ns al 2 
d'abril s'obrirà el termini per 
a participar a la 38a edició del 
Concurs de cartells de la Fira 
Internacional de Ceràmica d'Ar-
gentona que convoca el Patronat 
municipal del Museu del Càntir. La 
temàtica del cartell haurà d'estar 
relacionada amb la ceràmica i/o 
la vila d'Argentona i anunciarà 
només la Fira, mostra que des de 
fa dos s'ha desvinculat de la Festa 
del Càntir - celebració que té lloc 
cada 4 d'agost.  

 Les escoles i instituts d'Argento-
na centren les jornades de portes 
obertes en les properes setmanes 
de cara a la preinscripció escolar 
pel curs vinent. Des del passat dia 
20 i fi ns al 17 de març, els centres 
obren les portes en dies i hora-
ris en concret perquè les famíli-
es coneguin les instal·lacions i el 
projecte educatiu. El termini de 
preinscripcions al centre escollit 
en primera opció s'obrirà del 23 
de març al 4 d'abril. Al batxillerat 
serà del 16 al 24 de maig.  | A.C

Els treballs es poden presentar des del 21 de març al 2 
d'abril al Museu del Càntir 

La preinscripció es farà del 
23 de març al 4 d'abril

Per aquesta raó l'organització 
aconsella que el motiu gràfi c prin-
cipal del cartell no sigui un càntir. 
La Fira Argillà Argentona d'enguany 
tindrà lloc del 7 al 9 de juliol. La di-
fusió pública del veredicte del jurat 
i el lliurament del premi tindran lloc 
al Museu del Càntir el divendres 7 
d’abril a les 19 hores, en el decurs 
de l’acte inaugural de l’exposició 
dels treballs seleccionats. El premi 
per al guanyador serà de 500 euros. 

Les bases es poden consultar al 
web argentona.cat A.C

A punt el concurs de la Fira de 
Ceràmica Argillà Argentona

Els centres educatius 
d'Argentona obren 
portes pel curs vinent

Cedida 

ELECTRICITAT-FONTANERIA
GAS-CLIMATITZACIÓ

Pressupostos sense compromís

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

SOM
PROFESSIONALS
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Una imatge de la protesta a Serveis Territorials Un gos de passeigDaniel Ferrer  Cedida 

 Els pares i mares de l’escola Mar 
Nova de Premià de Mar van do-
nar per acabat el confl icte amb 
el Departament d’Ensenyament 
després que aquest digués que 
atura el tancament del centre, a 
l’espera de fer una diagnosi de les 
necessitats escolars del municipi.

Aquest és el compromís que 
l’AMPA va esgarrapar aquest di-
lluns al matí en una reunió amb el 
Secretari de Polítiques Educatives, 
Antoni Llobet, qui ha assegurat 
que complirà la resolució parla-
mentària on s’insta el Govern a 
no tancar l’escola.

En aquest sentit, Ensenyament 
es va comprometre amb l’Ajunta-
ment i l’AMPA a mantenir oberta 
l’escola durant el curs 2017-2018, 
alhora que va anunciar que elabo-
rarà una diagnosi que permeti fer 
una fotografi a de les diferents sen-
sibilitats educatives de Premià i de 
quina és la corresponent deman-
da. Aquesta diagnosi començarà a 
partir de les dades de preinscrip-
ció, però no condicionarà el curs 
que ve. El document podria estar 
llest aquest desembre.

Una possible línia de P3
Al mateix temps, Llobet va dir que 
es preveu que l’escola torni a obrir 
un grup de P3 pel curs 2017-2018, 

El centre educatiu seguirà obert mentre el departament 
fa un estudi de les necessitats del municipi

Ensenyament no tancarà 
l’escola Mar Nova de Premià

 El ple d'Arenys de Mar va aprovar 
una moció per modifi car l'orde-
nança de tinença d'animals. Una 
reforma que fl exibilitzarà la norma 
i permetrà que els animals circu-
lin sense lligar en determinades 
zones del poble sense rebre cap 
tipus de sanció. 

La moció va prosperar per una-
nimitat i pretén fl exibilitzar l’en-
trada dels gossos a les platges. Per 
això, es proposa la modifi cació de 
l’ordenança en què quedi refl ectit 
que a la via pública els animals va-
gin lligats excepte a les zones on 
quedi expressament indicat per 
rètols informatius ofi cials. 

La moció també reclama que els 
gossos puguin tenir el seu espai 
d'esbarjo a les platges d'Arenys i 
contempla l'opció d'ampliar els 
espais on puguin anar deslligats 
si les necessitats dels arenyencs 
així ho reclamen. Igualment, s'es-
tudiarà quin impacte tindrà en 
l'entorn d'aquestes zones. 

Moments abans del ple, una 
cinquantena d’arenyencs amb els 
seus gossos van concentrar-se a la 
plaça de l’Ajuntament per dema-
nar també la modifi cació d’aquesta 
normativa, sobretot després de les 
multes que alguns d’ells han rebut 
aquests darrers dies per portar 
l’animal lliure per la platja. Red.

Permetrà que vagin deslli-
gats en algunes zones

Arenys de Mar flexibi-
litzarà l'ordenança de 
tinença d'animals

pendent de quina sigui la resposta 
durant el període de preinscripci-
ons. Llobet va recordar que aquest 
2016-2017 el centre no té cap grup 
d’aquest curs perquè la demanda 
va ser molt baixa, però va justifi -
car l’oferiment de places de nou 
per coherència amb la voluntat de 
preservar el màxim possible tots 
els projectes educatius.

El portaveu de les famílies, 
Jordi Estalrich, va aplaudir el 
canvi de postura que ha adoptat 
Ensenyament i va defensar la im-
portància d’elaborar una diagnosi 
que refl ecteixi les “diferents sen-
sibilitats educatives” de Premià.

Una ocupació amb resultats
Representants de l'AMPA del cen-
tre i sindicats van ocupar durant 30 
hores la seu de Serveis Territorials 
al Maresme a Mataró entre diven-
dres i dissabte per reclamar que 
no es tanqués l'escola. Criticaven, 
d'una banda, que el Departament 
d'Ensenyament s'excusés en la 
reducció de la natalitat per tancar 
grups i escoles, quan l'aposta, a pa-
rer seu, ha de ser baixar les ràtios. 
De l'altra, acusaven el govern de 
promoure determinats projectes 
innovadors i deixar-ne d'altres, 
com el de l'escola Mar Nova de 
Premià, sense recorregut.
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Ref. 2545: Camí de la Serra: Con parking 
y trastero incluido, vivienda de 3 hab,, 2 
baños, cocina indep., galería, amplio sa-
lón comedor, 2 balcones, Piso definitivo, 
oportunidad por precio y zona.

Ref. 2546: Vía Europa: Con parking, tras-
tero y zona comunitaria, vivienda de 3 
hab. (1 suitte), amplio salón comedor 
balcón, cocina indep, galería, 2 baños, 
calefac. Exterior y soleado todo el día.

Ref. 2540: Camí de la Serra: Piso de recien-
te construcción y comunidad de sólo 6 
vecinos 4 hab., 2 baños, cocina indep. 
con galería, salón comedor con balcón/
terracita. Parking y todo exterior 100%!

Ref. 2406: Camí de la Serra: Vivienda de 
grandes dimensiones y reciente cons-
trucción. 4 hab (2 dobles), 2 baños, co-
cina indep. galería, salón comedor con 
balcón. Junto colegios y zona verde.

Ref. 2524: Centro: Junto Plaza España, 7º 
con ascensor y vistas panorámicas. 4 
hab., 1 baño, salón comedor con balcón/
terracita, cocina indep., suelos parket/
gres. Parking y trastero incluido!! 

Ref. 2541: Molinos: Junto piscina munici-
pal. Vivienda grandes dimensiones con 
4 habitaciones, cocina indep., galería, 
1 baño, amplio salón comedor con bal-
cón. Exterior, soleada y pocos vecinos.

Ref. 2543: Cerdañola: Piso reformado recien-
temente y en comunidad reducida. 4hab. 
(2 dobles), 1 baño, cocina indep., galería, 
amplio salón comedor balcón.  En zona 
tranquila y bien comunicado.

Ref. 2544: Rocablanca: Piso alto en edi-
fi cio con ascensor. 100m2, 4 hab. (2 
dobl), 1 baño, cocina indep. con ga-
lería, amplio salón comedor, con vistas 
despejadas y en zona tranquila.

Ref. 2448: Rocafonda: Zona tranquila, 
exterior y soleado. 2 hab. dobles (antes 
3), 1 baño, cocina indep., amplio salón 
comedor, patio a nivel de 30m2, lavade-
ro. Posibilidad de quedar amueblado.

CUOTA HIPOTECA: 257€/mes

Ref. 2547: Centro: Piso de grandes di-
mensiones junto a la estación. 4 hab., 1 
baños, cocina offi ce indep. Con gale-
ría, amplio salón comedor con balcón/
terracita. Reformado y con ascensor.

Ref. 2397: Vía Europa: Piso de reciente 
construcción con parking incluido: 2 
hab.,  1 baño y 1 aseo, cocina indep. 
con galería, salón comedor con balcón 
exterior, calefac. Comunidad reducida

Ref. 2461: Centro: Piso de reciente cons-
trucción con parking y trastero. 3 hab., 
1 baño, cocina indep., salón comedor 
con balcón, suelos parket, calefac. Aire 
acond.  Zona comunitaria con piscina.

CUOTA HIPOTECA: 302€/mes CUOTA HIPOTECA: 477€/mes

CUOTA HIPOTECA: 478€/mes CUOTA HIPOTECA: 492€/mes CUOTA HIPOTECA: 492€/mes

CUOTA HIPOTECA: 552€/mes CUOTA HIPOTECA: 565€/mes CUOTA HIPOTECA: 617€/mes

CUOTA HIPOTECA: 646€/mes CUOTA HIPOTECA: 652€/mes CUOTA HIPOTECA: 703€/mes

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.esinfo@immo-nova.esinfo@immo-nova.es

www.immo-nova.es
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

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

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Renfe (Ref. 201014). 90 m2 Pis de 4
habitacions i 2 banys al

costat de l’estació de tren. Parquing
i traster a la mateixa fi nca. 

155.000€ 

CENTRE. (REF.: 224053). Sisè pis al costat 
de l’escola Valldemia, la fi nca disposa 
d’ascensor, 60m2 distribuïts en 2 hab., 

galeria, bany, i saló, vistes espectaculars.

99.990€

LA CORNISA. A pocs minuts del centre 
de Mataró. 245m2 de vivenda i 156m2 de 
jardí, distribuits en 3 plantes. Ideal per a 2 
families o per gaudir d’un canvi d’ambient 

dins de la propia casa.
450.000€

CERDANYOLA NORD. Pis de 70m2, 3 
habitacions, menjador, cuina, bany i 

galeria - safareig. Per entrar a viure! Molt 
assolellat.

56.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Primera Linea de Mar 
(Ref. 222880) 190m2. Pis de 5

habitacions i 3 banys  a primera linea de 
mar amb parquing a la mateixa fi nca.  

320.000€ 

Rnd. O’Donnell. Cinquè pis de 100m2, 
ascensor, consta de 4 habitacions, 2 

banys, cuina amb galeria, saló, i 2 bal-
cons. Totalment reformat I exterior.

198.500€

CIRERA. Planta baixa independent amb 
pati i terrassa. 100m2, menjador de 

22m2, 3 hab, cuina ind, bany complet 
amb plat de dutxa i petit traster. Avinguda 

principal del barri.
149.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 222506). 
Casa de 50 m² + 50m² de terrassa, 2 ha-

bitacions, menjador, cuina, bany i galeria 
- safareig. Per entra a viure.

77.000€

T T
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Una imatge del Fòrum de Joves Emprenedors del Maresme. Una imatge de la reunió.Cedida  Cedida 

 Desenes de persones van seguir 
la quarta edició del Fòrum de Joves 
Emprenedors del Maresme que 
es va celebrar divendres passat 
al Teatre Monumental de Mataró.

A aquesta quarta edició del 
Fòrum de Joves Emprenedors del 
Maresme van assistir estudiants 
de 16 instituts i escoles de Mataró, 
Calella, Arenys de Munt, Arenys 
de Mar, Montgat, Canet de Mar, 
Premià de Mar i Sant Andreu de 
Llavaneres.

Tots ells van poder conèixer his-
tòries d'empreses emprenedores 
com Pixelon, amb èxit en el món 

El Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal assesso-
ra mig miler d'emprenedors anuals

Èxit del IV Fòrum de Joves 

Emprenedors del Maresme

 Caldes d'Estrac va acollir la set-
mana passada una primera re-
unió per estudiar la possibilitat 
d'associar les policies locals dels 
Ajuntaments d'Arenys de Mar, 
Arenys de Munt, Caldes d'Estrac, 
Sant Andreu de Llavaneres i Sant 
Vicenç de Montalt.

La reunió va comptar amb la 
presència de representants muni-
cipals de tots els ajuntaments im-
plicats, juntament amb els caps de 
la Policia Local de cada municipi.

Joan Sánchez, cap de Policia 
Local de Caldes d'Estrac va ex-
posar els punts a tractar sobre el 
possible projecte de futur, posant 
com a exemple altres municipis 
com Canet de Mar, Sant Pol de 
Mar i Calella que han format una 
associació des de la que presen-
ten un servei de policia conjunt.

“Es tracta de trobar punts en 
comú que ens serveixin per millo-
rar entre tots i poder decidir entre 
tots què ens pot donar un millor 
resultat optimitzant els nostres 
recursos” va explicar Joan Baró, 
regidor de Seguretat de Caldes 
d'Estrac.

La reunió, valorada positiva-
ment, ha estat una primera presa 
de contacte entre tots els munici-
pis i els caps de policia local sobre 
la matèria. |Red.

La voluntat és la 
d'optimitzar els recursos

Cinc municipis estudien 

oferir una Policia Local 

conjunta

del 3D i van escoltar els empre-
nedors Víctor Küppers i Alfons 
Cornella, entre molts d'altres. 

Tots dos van exposar exemples 
d'empreses que han innovat creant 
productes i serveis que donen res-
posta a les necessitats de la gent i 
han deixat clar que la innovació no 
sempre va lligada a la tecnologia.

El Servei d'Emprenedoria del 
Consell Comarcal assessora cada 
any una mitjana de 500 emprene-
dors i emprenedores i ajuda a cons-
tituir unes 140 noves empreses. 3 
d'elles han explicat la seva expe-
riència i el seu model de negoci.

Campanya per xipar i esterilitzar els 

animals de companyia a Canet

 L'Ajuntament de Canet de Mar 
torna a posar en marxa una cam-
panya de conscienciació ciutadana 
per xipar i esterilitzar els animals 
de companyia. L'objectiu princi-
pal és que els propietaris els tin-
guin correctament identifi cats i 
per tant, els facin posar el xip i els 
censin al municipi on resideixen.

Igual que l'any passat, la campa-
nya informativa l'encapçala l'ONG 
FAADA, que llança l'acció 'Sóc res-
ponsable'. L'organisme ofereix 

els serveis d'identifi cació i este-
rilització a preus reduïts perquè 
tothom pugui tenir-hi accés. S'hi 
poden acollir aquelles persones 
que tinguin gossos, gats i fures.

Ara bé, els propietaris que en 
vulguin gaudir, s'han d'inscriure 
al web www.socresponsable.org 
entre l'1 de febrer i el 30 d'abril 
de 2017. 

Aquesta mateixa campanya va 
assolir resultats molt satisfactoris 
l'any passat.

MaresmeMaresme núm. 1760 del 24 de febrer al 2 de març de 2017
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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

235.000€
REF. 1408 CENTRO, Gran piso de 110m2 
alto con ascensor y con vistas especta-
culares al mar , 4 hab.  2 dobles, baño 
completo y aseo, cocina offi  ce, galería, 
balcón exterior, calefacción, pk opcional.

T

CERTIFICADO 
ENERGÉTICO GRATIS

¡SI PONE A LA VENTA 
SU PISO 

CON NOSOTROS!

122.000€
REF. 4402 ZONA ROCABLANCA, plan-
ta baja seminueva con patio de 8m2 y 
terraza de 15m2 con barbacoa,  cocina 
de haya, 2 hab., baño con ducha, a.a con 
bomba de calor., ASCENSOR.

T

                                        207.000€
REF. 6139 MOLINOS, Gran piso de 115m2 con pk y trastero 
incluido, 4 hab. 2 dobles, 2 baños completos 1 en suite, sa-
lón de 30m2 con chimenea, cocina offi  ce de roble con gale-
ría anexa, balcón exterior y terraza independiente de 25m2.

T

163.000€
REF. 2455 ZONA JUZGADOS, Piso se-
minuevo  con ascensor, 2 hab., baño 
completo con ducha, suelos de parquet, 
salón comedor con cocina integrada, 
calefacción central.

T

128.000€
REF. 5125 CIRERA, Casa para reformar a 
su gusto, actualmente 2 viviendas inde-
pendientes de 2 hab. terraza de 30m2, 
sótano de 20m2. OCASION PRECIO

T
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Valentín Gómez, a les instal·lacions del Fitness Factory.  Daniel Ferrer 

Valentín Gómez,   
el múscul de l'Havana

 Mireia Biel

 Fer esport està de moda. Qui més qui menys té 
la pràctica esportiva com a part de la seva rutina. I 
això ho sap bé Valentín Gómez, que des de fa anys 
es troba al capdavant del gimnàs Fitness Factory, 
que celebra el seu 15è aniversari. 

"Jo provenia del món de l'enginyeria i el meu ger-
mà era professor de Taekwondo", explica Gómez. I 
d'aquí és d'on va sorgir la combinació per fer néi-
xer la marca que avui s'ha popularitzat a la ciutat. 

Tot plegat comença el 1989 quan els pares de Gómez 
i el seu germà adquireixen el Club Esportiu Esparta 
de Barcelona, vinculat a les arts marcials. No és fi ns 
al 2002 que “amb la voluntat de fer créixer el nego-
ci, s’obre el primer gimnàs a Mataró, a la discoteca 
Factoria”, explica Gómez. Allà, el fi tness i l’spinning, 
mons aleshores en ple boom, prenen tot el protago-
nisme. “El 2009 ens traslladem ja al Camí Ral en un 
local més gran on oferir una piscina, activitats de 
fi tness i classes dirigides, però també incorporem 
el nostre passat de les arts marcials i el taekwondo”. 
I l’oferta es completa amb el Basic Factory, un espai 
dedicat al fi tness a preus assequibles.

Ja sigui en les sales de Mataró, en les piscines de 
Terrassa o en els altres espais que tenen repartits 
per Sabadell, Polinyà o altres ciutats, per a Gómez 
el més important continua sent la gent: “Quan ve 
algú amb un objectiu i el compleix perquè l’estàs 

ajudant, perquè li estàs donant facilitats perquè la 
seva vida millori, això és la millor recompensa a la 
feina que fem”. Recuperacions de lesions o malalties, 
pèrdues de pes o iniciació al món de l’esport com a 
rutina saludable. “Tot són reptes per a la gent, gens 
fàcils, però que aquí es converteixen en una mica 
més assequibles”. 

Fer esport no és un tòpic 

“Està demostrat que fer esport millora la nostra 
qualitat de vida", afirma Gómez

"Fer esport està de moda, sí, però és que és neces-
sari", assegura Gómez. "Està demostrat que millora 
la nostra qualitat de vida i redueix la probabilitat 
de patir malalties i tenir mala salut", comenta. Així 
ho demostren, per exemple, "dones de 94 anys 
que vénen cada dia al gimnàs, amb una força de 
voluntat i una salut envejables". 

APUNTS

Defineix-te: Humil i senzill

Un llibre: 'Los Pilares de la Tierra' de Ken Follett

Una pel·lícula: 'Un monstruo viene a verme' de J.A.Bayona

Un viatge: Costa Rica

Un referent: Jesús Calleja

Un somni: Tenir un gimnàs com aquest era el meu somni

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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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 Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

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

Pis lluminós 118m², 4 habit. (2 d), 2 banys, cuina offi ce, saló menj. 25m², 
balcó-tssa, aa/cc, alumini, ascensor, pàrquing inclòs, z. infantil!      T151124

Mataró. Via Europa 242.260€

575€/mes

Àtic 1a linia de mar en exclusiva, 60m², 2 habit, bany, cuina, saló menj, 
calef., tanc. alumini, parquet, altell 30m², Tssa 15m², vistes!!      T108304

Mataró. Cent�e 140.000€ Mataró. Cirera 167.260€

Pis en exclusiva, refor. i acollidor  65 m², 2 habit, 1 bany comp. saló menj. amb cuina 
integr., Aa/cc, finestres alumini, ascensor, magnífica terrassa 20m²!!     T150842

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Pis alt, ascensor, 100m², 4 hab (abans 5), bany amb banyera, cuina saló 
menj. 25m², balcó, calefacció, tanc. alumini, pàrquing i traster!!      T151120

Mataró. Cent�e 238.613€

Pis de 45m², 1 habit, 1 bany complet amb banyera, cuina tancada, saló-menja-
dor, tanc. alumini, calefacció, ascensor. Zona comun. amb piscina!!!      T101137

Llavaneres. Poble 550€/mes

Mataró. Cent�e

Ofi cina en primera planta tipus loft de 108m², 1 bany complet, cuina offi ce 
amb electrodomèstics, saló menjador. Ideal joves !!!                          T110471 

726€/mes
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Duplex de 68m², 2 habit (1 doble armari enc.), 1 bany, dutxa, 1 servei, cuina 
am, saló menj. 18m², balcó, aa/cc, tanc alumini, traster, Tssa 12m²!    T151132

Mataró. Cent�e

Àtic dúplex 100m², 4 habit. Arm. Enc., 2 banys, cuina, saló menj., galeria, balcó, 
aa/cc, persianes elèctri., ascensor, pàrq. opc.,Terrassa de 35m² !!!       T150930

Mataró. Llàntia

Pis refor. 85M², 2 habit + 1 despatx, 1 bany complet, cuina office, ampli saló menjador 
de 25m², galeria, calefacció, tancaments d’alumini. Pis molt assolellat !!   T150986

Mataró. Cent�e

Pis reformat distribució funcional 50m², 2 habit, 1 bany, saló menj. Cuina 
integrada,aa/cc, parquet, tancaments alumini. Molt assolellat!!    T108654

Mataró. Cent�e

Piso 65 m², 3 habit, baño compl., cocina totalequipada, balcón, calefacción, cerram. 
aluminio, ascensor, ascensor, solo 4 vecinos, ¡Terraza de 20 m²!!!                  T150419

Mataró. Cirera

Pis reformat 45m², 2 hab, 1 bany complet, saló menj., Cuina integrada, aa/cc, 
tancaments d’alumini, ascensor, terrat comunitari, entrar a viure!! T150937

Mataró. Cirera

Valoracions immobiliàries • Hipoteques al 100% • Llog�ers en 24 hores

Ent�a al nost�e web: www.finquescastella.comEnt�a al nost�e web: www.finquescastella.com

107.300€ 153.772€

180.000€ 196.192€

232.150€ 243.530€

Ent�a al nost�e web: www.finquescastella.com

Casa 4 vents 140 m², 3 habit., 1 bany, 1 bany aux., cuina office, saló menj, llar de 
foc, galeria, tssa calef., garatge, traster 40m², Jardí 560m², vistes!!         T250218

Mataró. Can Vilardell

Ático exterior impecable,100m², 4 habit., 2 Baños, cocina equipada, galeria, saló 
menjador, 2 balcons, calefacció, i, ascensor. Terrassa de 90m², parking!!      T150802

Mataró. Via Europa 267.750€ 370.000€
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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�er
T110470 Mataró. Cerdanyola. Primer pis sense as-
censor de 85m², 3 habit, 1 bany, cuina tancada, saló 
menjador amb sortida a balcó, galeria, calefacció, 
tancaments tancaments d’alumini, pati de 15m² amb 
traster, Totalment moblat !!                          550€/Mes 

T106968 Mataró. Centre. Pis 70m², 3 habit.,1 bany, 
cuina tanc., saló menjador, balcó, tanc. alumini, terres 
de parquet, Molt Molt lluminós!!!!                 600€/Mes

T110454 Mataró. Rocafonda. Pis lluminós 68m², 3 
hab, 1 bany refor, cuina offi ce refor.,, saló menj., balcó, 
galeria, ascensor, disponible al febrer !!!      600€/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

110473 Mataró. Centre. Pis 65m², 3 habit, 1 bany 
complet amb banyera, cuina offi ce refor. saló menjador 
24m², balcó, galeria, aa / c, tanc. alumini, ascensor, 
pàrquing opcional. Molt lluminós !!                700€/Mes

T110255 Sant Vicenç de Montalt. Planta baixa mobla-
da 150m², 4 habit. (1 suite), 3 banys, cuina offi ce equi-
pada, saló menjador, terrassa de 35m², aa / cc, fi nes-
tres d’alumini, pàrquing per a 2 cotxes, magnífi ca zona 
comunitària amb piscina i jardí !!!            1.200€/Mes

T109943 Mataró. Centre. Magnífi c dúplex de disseny de 
190m², 2 habit, 3 banys complets, cuina offi ce, ampli 
saló menj aa / cc, tanc. alumini, tssa 10m²! 1.400€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1a línia de mar - magnífi c pis 
de 98 m²  equipat i moblat, 3 habit, 2 banys cuina inde-
pen., terrassa i ascensor. Zona comunitària amb piscina 
i zona esportiva !! 100 metres platja !!!         1.500€/Mes

T110134 Llavaneres. Pis refor. 50m², 2 habit.,  1 bany, 
cuina offi ce, balcó, parquet, fusteria alumini, pàrquing, 
moblat i assolellat !! ‘Impressionant zona comunitària 
amb piscina, tennis i zona infantil !!             1.600€/Mes

T202760 Sant Vicenç de Montalt. Espectacular casa 
totalment moblada de 350m², de 7 habitacions (1 suite 
de 30m² amb vestidor), 5 banys complets, cuina offi ce 
equipada amb electrodomèstics, saló menjador de 47m² 
amb llar de foc, aa / cc, garatge de 20m², sala polivalent 
de 35m², porxo, Jardí amb piscina !!              2.600€/Mes 

T202757 Canyamars. Casa a 4 vents tota moblada 
300m², parcel·la 1.025m², 6 habit., 3 banys complerts, 1 
de servei, dues cuines, dos salons (un d’ells amb llar de 
foc), galeria, balcó, terrassa, calefacció radical, aire con-
dicionat, garatge, traster, Impressionant jardí amb vistes 
a muntanya, Ideal dues famílies !!!!!            2.500€/Mes

T410116 Sant Vicenç de Montalt. Pis reformat 120m², 
4 habit (1 suite), 3 banys complets, cuina offi ce, saló 
menjador, terrassa de 25m², galeria, aa/cc, terres par-
quet, tanc alumini, 2 pla. pàrquing. Magnífi ca zona co-
munitària piscina i zona infantil!!                4.000€/Mes

T302926 Mataró. Centre. Local de 80m² amb magat-
zem de 35m², 1 bany, persiana elèctrica, Ideal per a 
serveis o despatx !!!                                         400€/Mes

T302897 Mataró. Centre. Local de 100 m²  de super-
fície. Actualment és un centre d’estètica. En molt bon 
estat !! Ben situat !!!                                        500€/Mes

T302950 Mataró. Centre. Local en planta baixa costat 
Plaça Cuba 60 m2, 1 bany, gran aparador, porta de vi-
dre, persiana elèctrica, Ven a informar-se!    650€/Mes

T302960 Mataró. Cerdanyola. Local cial. cantoner, 1a 
línia comercial 97m2 (50m2 botiga + 47 m2 magat-
zem), 1 bany, actualment aquesta funcionant com frui-
teria. Ideal comerç, Ven a informar-se !!   1.100€/Mes

T202761 Sant Vicenç de Montalt. Casa adossada re-
formada de 175 m², 4 habitacions, 2 banys complets + 
1 de servei, cuina offi ce, saló menjador, aa / cc, terras-
sa, terres de parquet, Jardí de 20m² !!!       1.200€/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

Pis de 50m², 1 habitació, 1 
bany complet, cuina oberta, 
saló menjador amb sortida 
a balcó, aa/cc, tancaments 
d’alumini, ascensor, pàrquing 
inclòs, zona comunitària amb 
piscina!               470€/Mes

T108555  Arenys de Munt

Espectacular casa de dis-
seny. Domòtica, plaques 
solars, 800m² de parcel.la, 
265m² vivenda, 4 hab do-
bles (1 suite), 3 banys, cui-
na offi ce amb illa  i accés 
a jardí desde tota la casa. 
Magnifi ques vistes a mar i 
muntanya!!!    2.200€/Mes

T201785  Mataró. La Cor�isa

Casa a 4 vents, zona residen-
cial 180m², 4 habit (suite), 
2 banys compl+ 1 servei, 
cuina office, saló menjador, 
llar foc, calefac, tanc. alumi-
ni, tssa de 20m², garatge 2 
cotxes, traster, espectacular 
jardí 210m² amb barbacoa 
d’obra!!                 1.650€/Mes

T420112  Argentona. Poble

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

242.260€

575€/mes

Ofi cina molt lluminosa en 2 
plantes en ple centre al costat 
de la plaça santa anna de 
80m², equipada amb recep-
ció, 1 bany, aa / cc, ascensor, 
balcó, espai a compartir, dis-
ponibles 50m². És ideal com a 
despatx!                350€/Mes

T302959  Mataró. Cent�e

167.260€

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

T110466        Canyamars
Pis de 60m², 2 habitacions, 
1 bany complet amb dutxa, 
saló menjador amb cuina 
integrada, calefacció elèc-
trica, tancaments d’alu-
mini, ascensor, pàrquing 
opciona. Pis molt assole-
llat!!                     600€/Mes

T110201  Mataró Rocafonda

Pis de 45m², 1 habit, 1 bany complet amb banyera, cuina tancada, saló-menja-
dor, tanc. alumini, calefacció, ascensor. Zona comun. amb piscina!!!      T101137

550€/mes

726€/mes

Casa adossada reformada 
175m² de superfície, té 4 
habitacions, 2 banys com-
plets + 1 de servei, cuina 
offi ce, saló menjador, aire 
condicionat, terrassa, els 
terres de parquet. Jardí de 
20m² !!!         1.200€/Mes

T202761  St Vic. de Montalt

LOCALS EN LLOGUER
INDUSTRIALS - COMERCIALS 

OFICINES - MAGATZEM
Vine a les nostres ofi cines i t’informarem

DISPOSEM DE
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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 

139.500 €

MATARÓ - Centre R 17707

Magnífi c pis 4 hab, 1 lavabo i bany complet, 
ampli saló menjador. Finca amb ascensor.

Quota: 516/mes
ampli saló menjador. Finca amb ascensor.

420.000 €

ARGENTONA - Can Raimí R 41205

Preciosa casa a 4 vents. Planta baixa amb 
pàrquing, menjador 35m2 amb llar de foc.

Quota: 1.552€/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

87.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 18215

Pis tot reformat, 2 hab i menjador amb bal-
có. Situat a prop de transport públics.

Quota: 322€/mes

210.000 €

MATARÓ -  Cirera R 41257

Quota: 832€/mes

362.705 €

LLAVANERES - Centre R 41219

Fantàstica casa 2 plantes amb golfes, solàrium 
i terrassa amb barbacoa. A 5 minuts del Poble.

Quota: 1.341€/mes

178.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18213

Bon pis, seminou, 68m2, 2 habit., 2 banys 
complets, pk i traster inclosos al preu.

Quota: 658€/mes

có. Situat a prop de transport públics.

/mes

Pis tot reformat, 2 hab i menjador amb bal-

Casa de cos en avinguda principal, 2 plan-
tes i terrassa 60m2 orientada a muntanya.

235.000 €

MATARÓ - Centre R 41095

Quota: 869€/mes

Casa de cos, local diàfan. Dividit en planta 
pis + golfes i 2 tsses. Excel·lent inversió!

/mes
pàrquing, menjador 35m2 amb llar de foc.

/mes

complets, pk i traster inclosos al preu.

/mes

tes i terrassa 60m2 orientada a muntanya.

/mes

pis + golfes i 2 tsses. Excel·lent inversió!

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  

DE LA  

SEMANA

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