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LA MÀXIMA PRIORITAT 
El sector de la salut recupera múscul gràcies al fet  que els

ciutadans tornen a invertir en el propi benestar
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77.260€

¡BUENA INVERSIÓN!
Ref. 12682 CERDANYOLA NORTE: Por 
qué pagar un alquiler si puedes comprar-
te un piso y pagar menos? Piso de media 
altura, alegre y luminoso. Distribuido sobre 
70m2 sin pasillos. 3 dormitorios( 2 son do-
bles). Salón comedor, cocina bien equipada. 
Excelente estado de conservación.

T

129.000€

EN CONJUNTO RESIDENCIAL
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: Cualidades 
envidiables. Bonito conjunto residencial frente 
mar. Piso alto y exterior sobre espacios abier-
tos. 3 dor (2 dobles). Salón comedor, ”llar de 
foc”. Balcón/Tza ideal veranos. Cocina equip. 
Baño. Disfruta un entorno agradable, zonas co-
munes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

T 139.000€

¡OCASIÓN ESPECIAL!
Ref. 12681 CENTRE/RONDAS: En edifi cio 
reciente edifi cación. Buena oportunidad por ca-
racterísticas. Situación privilegiada, rodeado de 
servicios y cerca Pza. Cuba. Vivienda de 68m2 
IMPECABLE. Distribución acogedora, pasillos 
buenos acabados. 2 dorm. Salón comedor am-
plio. Cocina independ. Suelos mármol. A /Ac.

T

86.000€

¡PISO ALTO CON ASCENSOR!
Ref. 12652 AVDA. GATASSA: Situado junto 
zona altamente comercial. Buen piso de 75m2 
alto con ascensor y muy soleado por orienta-
ción. Presenta un estado de reforma impecable. 
3 dormitorios. Salón comedor soleado. Cocina 
en óptimo estado. Baño actualizado con ducha. 
Muy Buena relación precio/producto.

T

170.000€

¡TOTALMENTE EXTERIOR!
Ref. 12678 ROCABLANCA: Sobre avenida prin-
cipal. Buen piso 90m2 muy exterior y luminoso. 
La vivienda está reformada en su totalidad. Sa-
lón comedor amplio. Balcón. Cocina offi ce equi-
pada como nueva. 4 dormitorios. Baño nuevo. 
Suelos de parquet. Puertas cerezo. Uno de los 
mejores inmuebles de la zona. 

T 196.000€

!EXCELENTE COMPRA!
Ref. 12650 VIA EUROPA: En bonita edificación 
a los 4 vientos. Buen piso exterior en su totalidad 
y con vistas despejadas sin edificaciones cercanas. 
Imagen sencillamente impecable. Salón comedor 
amplio y luminoso. Balcón /terracita. Cocina office 
equipada. Galería anexa. 3 dormitorios. 2 baños. 
Zonas comunes ajardinadas. Es un buen piso.

T

225.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO!
Ref. 12686 CENTRE/PARC CENTRAL: 
Excelente vivienda de 100m2, muy alto con as-
censor. Vistas despejadas sobre Parc central sin 
edifi caciones. Reformado total. Salón comedor 
28m2. Balcón/terracita muy soleada. Cocina 
equipada 10m2. 4 dormitorios todos amplios. 
Suelos parquet. Calefacción. Parking incluido.

T

56.000€

¡REALMENTE ASEQUIBLE!
Ref. 11838 JTO. RONDAS/ESCORCADOR:  
Piso 1/2 altura perfectamente emplazado jun-
to avda principal y bien comunicado. Estado 
original sin actualizaciones, con buena dis-
tribución y exterioridad.3 dormitorios, Salón 
comedor, cocina en óptimo estado conserva-
ción. Galería anexa. Atención al precio!!!

T

215.000€

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

T

265.000€

¡DÚPLEX INDEPENDIENTE!
Ref. 12670 VISTA ALEGRE: Una de las oca-
siones más singulares de la semana. Dúplex 
con entrada independiente, reformado de dise-
ño. Destaca su imagen, amplitud de estancias 
y espacios abiertos. Ocupa una superfi cie de 
120 m2 con varias terrazas a diferentes niveles. 
Acabados de alta calidad. Zona agradable.

T 328.000€

¡REALMENTE ESPECIAL!
Ref. 12647 CABRILS. URBANIZ. LA LLO-
BERA: Oportunidad! Frente mismo Parc Cen-
tral. Magnífi ca vivienda 127m2, terraza a nivel 
30m2. Formidables vistas e impecable. Exterior 
y bien distribuido, 4 dor. Salón com. 30m2. Gran 
cocina offi ce. Galería. 2 Baños compl. (1  suitte). 
Acabados alta calidad. Parking + trastero incl. 

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

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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¡OCASIÓN ESPECIAL!
Ref. 12681 CENTRE/RONDAS: En edifi cio 
reciente edifi cación. Buena oportunidad por ca-
racterísticas. Situación privilegiada, rodeado de 
servicios y cerca Pza. Cuba. Vivienda de 68m2 
IMPECABLE. Distribución acogedora, pasillos 
buenos acabados. 2 dorm. Salón comedor am-
plio. Cocina independ. Suelos mármol. A /Ac.
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¡PISO ALTO CON ASCENSOR!
Ref. 12652 AVDA. GATASSA: Situado junto 
zona altamente comercial. Buen piso de 75m2 
alto con ascensor y muy soleado por orienta-
ción. Presenta un estado de reforma impecable. 
3 dormitorios. Salón comedor soleado. Cocina 
en óptimo estado. Baño actualizado con ducha. 
Muy Buena relación precio/producto.

215.000€

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

328.000€

¡REALMENTE ESPECIAL!
Ref. 12647 CABRILS. URBANIZ. LA LLO-
BERA: Oportunidad! Frente mismo Parc Cen-
tral. Magnífi ca vivienda 127m2, terraza a nivel 
30m2. Formidables vistas e impecable. Exterior 
y bien distribuido, 4 dor. Salón com. 30m2. Gran 
cocina offi ce. Galería. 2 Baños compl. (1  suitte). 
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• 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

N. 1 EN VENDES
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El 2017 ha arrencat amb un més que 
preocupant repunt dels assassinats 
de dones a mans d'homes, fi ns a 
25 en només dos mesos a nivell de 
tot l'Estat espanyol. Aquest fet, que 
converteix la violència masclista en 
un dels pitjors problemes estruc-
turals de la nostra societat fa més 
necessàries que mai les mostres de 
rebuig com les que Teixit de Dones 
programa, pels volts del dia 25 de 
cada mes, davant l'Ajuntament.

Dilluns passat –no es va fer exac-
tement el dia 25 per la coincidència 
amb Carnestoltes, la concentració 
es va fer amb encara més motiu. I 
amb aquestes 25 dones al record.

Més que mai contra 
les violències masclistes

L’ENQUESTA

Recicles, a casa?

55,5 % Sí, totes les fraccions
38,2% Sí. però no totes
6,4% No

ROCAFONDA COMBATIVA

LA PREGUNTA

Estàs d'acord amb què els 
locals d'oci copaguin la 
neteja del Polígon?

JOAN BELLAVISTA

El Pellofa-Robafaves del 2017 ja forma part de la història d'aquest 
personatge, el Rei del Carnestoltes de Mataró.

APLAUDIT:  El barri torna a de-
mostrar la seva cara més reivin-
dicativa amb les noves protestes 
per les retallades al CAP.

CASTIGAT: La rebaixa del 40 per 
cent del sou del màxim responsa-
ble del Port sembla necessària en 
un context com l'actual.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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SALVAR LES SANTES
Ajuntament i comissió treballen contra la 
degradació del Desvetllament Bellugós
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El PSC escull nou líder 
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 Foto antiga Les portades

 Les festes i tradi-
cions són moments 
que amics i famílies 
aprofi ten per estrè-
nyer llaços. Per a en 
Joan Bruguera, trobar 
aquesta fotografi a de 
la Fira d'Atraccions al 
Parc Central de prin-
cipis dels anys seixan-
ta ha estat recordar 
l'estret vincle d'una 
amistat que ha per-
durat malgrat el pas 
dels anys. 

"Amb el meu amic 
Jaume, amb qui en-
cara tinc una amistat 
viva que ha superat les 
cruïlles de camins que 
apareixen en el curs de 
tota la vida", explica 

La fira, el record d'una amistat

al Parc Central, al llarg del Camí 
de la Geganta i la Plaça Granollers, 
però anteriorment s'havia celebrat 
al centre, des de la Rambla i fi ns a 
l'Ajuntament.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Bruguera, "vam viure entre altres, 
moments com el de la foto". 

La Fira d'Atraccions, molt po-
pular a la ciutat, es feia aleshores 

Foto antiga 1761.indd   1 28/2/17   19:34
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 Cedida Cotxes obstaculitzant la vorera al Passeig de Cabanellas. 

Cotxes a la vorera que posen en perill 
als nens a l'hora d'entrar a l'escola 
Queixes per la quantitat de cotxes que aparquen a la mateixa vorera del GEM, posant 
en perill la circulació dels vianants i dels infants del centre

Mobilitat: Redacció 

 Veïns de la zona es queixen pel 
risc provocat pels pares i mares 
dels infants del GEM en estacio-
nar els cotxes i circular per l’àm-
plia vorera de davant l’escola del 
passeig de Cabanelles. Aquesta 
situació es produeix quatre cops 
al dia entre dilluns i divendres. 
Demanen també la presència de 
policies per regular-ne la circula-
ció de vianants i cotxes a les ho-
res d’entrada i sortida d’alumnes, 
els quals tenen només entre 0 i 5 
anys, per acabar amb els ensurts 
i minimitzar el risc. 

A causa de l’amplitud de la vo-
rera de l’escola, diversos pares op-
ten per estacionar breument a la 
porta del centre, obstaculitzant el 
pas dels vianants i posant en risc 
als infants i pares que hi transiten. 
Aquest fet, però, no es produeix per 
una manca d’aparcaments perquè 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1761.indd   2 28/2/17   19:31



La regidora de Via Pública, Núria Moreno.  Daniel Ferrer 

pugen i aparquen a les voreres 
del Passatge Cabanelles es repe-
teixen situacions similars a la ma-
joria d’escoles de la ciutat. Núria 
Moreno, regidora de Via Pública, 
admet que “la problemàtica és 
general i de difícil resolució per-
què els pares que acompanyen 
els fi lls necessiten aparcar i els 
vianants queden sovint obstaculit-
zats”. Moreno aposta per “abordar 
la situació des d’una perspectiva 
general, parlant amb les comu-
nitats educatives, Ajuntament i 
Policia i posant unes normes co-
munes per a tots” però nega que 
en cap cas “hi hagi cap ordre de 
permissivitat cap a situacions que 
generin perills viaris” 

Ordre a la Policia Local
Més aviat al contrari. Arran de 
l'augment d'atropellaments la 

Policia Local té una nova ordre de 
servei en la que s'insta els agents 
a vigilar diferents conductes, en-
tre les quals l'estacionament en 
vorera, explica la segona Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament.

L'Ajuntament nega cap 
tipus de permissivitat i 
l'última ordre de servei 
als agents els insta a san-
cionar els estacionaments 
a la vorera

Núria Moreno reconeix 
que la situació es repeteix 
en moltes altres escoles

just davant, a la vorera contrà-
ria, hi ha un total de 17 places de 
càrrega i descàrrega que podrien 
facilitar la recollida dels alumnes 
de l’escola sense suposar un perill 
pels vianants. 

Sense policies a l’entrada
El GEM dels ‘petits’, situat al 
Passeig Cabanelles, no compta 
actualment amb cap policia que 
reguli el pas dels cotxes i garanteixi 
la seguretat d’infants i ciutadans 
a les entrades i sortides de l’esco-
la. Els veïns de la zona denuncien 
aquesta mancança i demanen que 
sigui suplida per fi nalitzar amb 
els ensurts com en altres centres 
de la ciutat.

Similar a moltes escoles
A les mateixes hores que cotxes 
de famílies que van al GEM petit 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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Ciutat

L'aposta són els Camins Escolars Segurs
L’Ajuntament vol abordar problemàtiques com la del GEM petit amb unes “regles co-
munes” amb les diferents comunitats educatives

Mobilitat: Redacció

  La regidora Núria Moreno surt 
al pas de les queixes veïnals pels 
cotxes que aparquen a la vore-
ra del GEM petit assegurant que 
l’Ajuntament és conscient de la 
problemàtica, que es repeteix a 
quasi totes les escoles de la ciutat 
a les hores d'entrada i sortida a les 
escoles. La regidora assegura que 
“un cotxe sobre la vorera sempre 
implica una situació de risc” però 
assegura que no hi ha hagut fi ns al 
moment cap cas d’atropellament 
en situacions com aquesta. 
Moreno assegura que “hem d’abor-
dar aquesta problemàtica a nivell 
de ciutat, prioritzant sempre la 
seguretat de qui transita” i obre la 
porta a “buscar llocs per habilitar 
que facin la funció d’aquestes pla-
ces d’aparcament que fan falta”.

La Policia sí que vetlla, segons 
la seva responsable, perquè en 
cap cas la situació superi la du-
rada concreta d’entrada i sortida 
escolar: “el que no és presentable 
és que s’allargui en el temps una 
situació que no ha de deixar de 
ser puntual”, assegura. Els veïns 
de Cabanelles denuncien que en 
alguns casos els cotxes resten apar-
cats a la vorera fi ns a una hora.

Els Camins Escolars Segurs
L’aposta de l’Ajuntament, que s’in-
clou en el Pacte per la Mobilitat, 
implica expandir a més casos 
els ‘Camins Escolars Segurs’, un 
programa subvencionat per la 
Diputació al que de moment no-
més s’hi ha acollit el GEM gran. 
Els Camins Segurs són itineraris 
habilitats i senyalitzats que fo-
mentin recorreguts a peu segurs 

Més cotxes aparcats a la vorera del GEM petit. Cedida 

L'escola Pia Santa Anna 
serà el segon centre amb 
disposar del programa, 
també conegut com "bus 
a peu" i el Germanes 
Bertomeu també s'hi ha 
interessat.

Moreno vol difondre 
aquesta opció a la resta 
de comunitats educatives

L'Ajuntament també 
pensa en un camí 
escolar segur als entorns 
dels edifics del Joan 
Coromines després de 
la polèmica multa a una 
mare que circulava amb 
cotxet per la calçada

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1761.indd   4 28/2/17   19:31



núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017

per l’accés als centres escolars. 
Permeten  evitar l’abús del cotxe 
per deixar els nens i nenes a l’es-
cola, potencien les relacions entre 
els companys d’escola i facilita la 
vida als pares i mares. 

Consisteix a dibuixar un traçat 
senyalitzat de rutes segures comu-
nes per on grups escolars de nens 
caminen sempre acompanyats per 

adults. En el cas del GEM, també 
s'ha batejat com a "bus a peu" la 
iniciativa.

Més escoles
Moreno assegura que l’Escola Pia 
Santa Anna ja ha sol·licitat aco-
llir-se al programa i ja té ajuda ad-
judicada. En el cas de Santa Anna 
hi ha la problemàtica de cotxes 

tant al centre del Torrent com al 
de la Plaça Santa Anna. 

El Germanes Bertomeu també 
s’ha interessat per tenir un camí 
escolar segur i Moreno ho per-
cep com l’opció per resoldre el 
problema, aplicant-ho a altres 
centres, sempre que siguin les 
mateixes escoles i AMPES les que 
ho sol·licitin.

Santa Anna tindrà en pocs mesos el seu "Camí Escolar segur" Daniel Ferrer 
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L'Ajuntament farà inspeccions a tots els 
locals d’oci nocturn del Pla d’en Boet
Vol verificar que s’ajusten a la legalitat i els proposarà una taxa específica perquè 
assumeixin part del cos de neteja de la zona

Societat: Cugat Comas

 L'Ajuntament pren cartes en l'oci 
nocturn de Mataró. Setmanes des-
prés de l'escàndol per l'espectacle 
sexual a 'The Bot' anuncia una ba-
teria de mesures com a pòrtic de 
l'aprovació, el maig vinent, del Pla 
d'Oci Nocturn de la ciutat. Durant 
el mes de març es farà una campa-
nya d'inspeccions a tots els locals 
del Pla d'en Boet per tal de verifi -
car el seu estat real, si s'ajusta a les 
diferents normatives i ordenances 
en diferents aspectes. 

Després d'aquesta campanya, 
l'Ajuntament vol tenir un diagnòs-
tic sobre l'actual oferta per a les 
nits de caps de setmana a la ciutat 
i establir un mecanisme mixt amb 
els empresaris de la zona. I posa 
sobre la taula que els operadors 
es corresponsabilitzin del plus de 
les despeses per neteja de la zona 
assumint una taxa especial.

Aquesta taxa o preu públic que 
l'Ajuntament vol establir per als 
empresaris és "un primer pas per 
la corresponsabilitat en la que cal 
treballar, són els operadors els que 
atreuen molta gent cada nit de di-
vendres i dissabte i és l'Ajuntament 

el que ha d'assumir una despesa 
extra", explica Núria Moreno.

Molta gent de fora de Mataró
Des de l'Ajuntament no es veu amb 
mals ulls el poder d'atracció que 
té la zona del Pla d'en Boet però 
alerten dels problemes que genera 
"l'ús intensiu de la via pública per 
part dels joves que assisteixen als 
locals", segons la segona Tinent 
d'Alcalde. Moreno assegura que 
"volem un model d'oci segur, sa 
i saludable i que els operadors 
puguin treballar amb normalitat". 
Segons dades de l'Ajuntament hi 
ha fi ns a un 70 per cent dels as-
sistents a la zona de discoteques 
que prové de fora de Mataró, si-
gui de poblacions del Maresme 

–algunes de les quals tenen fi ns i 
tot busos especials–, del Vallès o 
el Barcelonès.

En paral·lel a aquest mes d'ins-
peccions, l'Ajuntament vol articu-
lar un doble mecanisme mixt per 
abordar la problemàtica. D'una 
banda una comissió tècnica en-
tre departaments que, entre altres 
aspectes, incidirà en una major 
coordinació entre Policia Local 
i Mossos d'Esquadra i de l'altra, 
una taula de diàleg amb els em-
presaris del sector, les associacions 
de veïns o les administracions. És 
en aquest àmbit on l'Ajuntament 
proposarà la taxa especial per-
què els operadors assumeixin part 
del sobrecost que té la neteja del 
Polígon i el barri del Pla d'en Boet.

La regidora evita 'mullar-se' sobre la possibilitat d'una moratòria 
de nous locals a la zona donat l'impacte de l'assistència massiva: 
"ens esperarem al resultat de les campanyes per saber on som i 
valorar una possible moratòria, volem saber què tenim i si s'està 
complint amb la legalitat, llavors valorarem". Tot i això, la regidora 
també assegura que "ser un referent de l’oci nocturn també  té 
conseqüències positives per a la ciutat".

Una moratòria?

Una imatge de la discoteca Cocoa, al Pla d'en Boet.  Cedida 
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INVERTIR EN EL BENESTAR

E
ls catalans destinem, segons els darrers in-
formes dels hàbits de consum, el 3,2 per cent 
de la nostra despesa a la salut, sense comptar 

òbviament totes les assistències del sistema públic. 
Encara que l'indicador pugui semblar baix, representa 
una xifra gens menyspreable de la que cal estudiar 
a què la dediquem i amb qui confiem.

Revisions mèdiques, petites operacions estètiques, 
la necessària salut bucodental, tractaments, medi-
cacions, seguiments de petites patologies, tracta-
ments de xoc o plans de manteniment. Els serveis 
en matèria de salut que necessitem al llarg del 
nostre trajecte vital són variats. I a Mataró hi ha 
una àmplia nòmina i varietat de serveis a la nos-
tra disposició. 

La salut, entesa en sentit ampli, és un sector 
complex en què es troba un ampli ventall de 
centres segons especialització, preu o tra-
jectòria dels seus professionals
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ES RECUPERA LA INVERSIÓ FAMILIAR

J
untament amb aquest fenomen, també s'aprecia 
un canvi d'hàbits de consum pel qual el preu 
ja no és l'única variable que es té en compte 

i, en sectors com l'odontologia, escàndols com el 
de Funnydent han servit per punxar la bombolla 
dels centres "low cost". Les últimes dades de l'OCU 

recullen una inversió mitjana a nivell de l'Estat espa-
nyol de 1.312 euros a l'any per unitat familiar, tot i que 
és una dada que oscil·la depenent de la Comunitat 
Autònoma, i de l'estructura de repartiment pública-
privada de cada cas. S'aprecia, doncs, una recupera-
ció i una tendència del tot lògica a seleccionar amb 
més zel encara en quines mans confiar.

Passada la crisi econòmica, en la seva època més 
dura, els indicadors macroeconòmics marquen 
una incipient recuperació de la despesa familiar 
en salut, sense arribar als nivells d'abans de la 
baixada econòmica, és clar.

El preu ja no és l'única variable amb què es 
guien les famílies, que primen també la fi-
abilitat professional després de casos com 
'Funnydent'
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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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EL MILLOR ESPAI CONTRA LA CEL·LULITIS

E
l millor equip del mercat. Així de clar. Només 
així es pot parlar del nou Endospheres que 
ha adquirit Espai Clínic, que és únic i exclu-

siu a Mataró. Amb ell, d'una forma ràpida i indolora 
es realitza un tractament a nivell global reductor, 
anticel·lulític, drenant i reafirmant.

Tecnologia punta

Aquesta tecnologia s'està utilitzant en països d'Eu-
ropa i Amèrica i ha arribat a Espanya fa molt poc. El 
nom complet és Endosphere Therapy  de microvibra-
ció compressiva. Consta i és capaç de dur a terme 
diverses accions sinèrgiques  com la vascularització, 
activació vascular, alleujament del dolor, treballant a 
nivell muscular, drenatge limfàtic -reduint la retenció 
de líquids-, reestructuració cutània –eliminant la "pell 
de taronja"- reafirmació del teixit i reducció del volum.

Avalada

Avalada per estudis científics de prestigiosos metges 
i universitats Italianes com la Universitat de Chiety, 
aquest equip està patentat a escala mundial per poder 
treballar directament la cel·lulitis, els acumulaments 
adiposos, el múscul i l'edema i d'aquesta manera po-
der aconseguir uns resultats únics i espectaculars 
des de la primera sessió que fins al dia d'avui no 
s'han aconseguit amb equips similars.
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SENTIR-HI BÉ PER VIURE BÉ

U
n dels motius més habituals pel qual les per-
sones rebutgen l'ús d'audiòfons és perquè 
creuen que són grans i antiestètics. Els fa-

bricants d’audiòfons han posat solució a aquests 
tòpics fabricant audiòfons que gairebé no es veuen i 

actualitzant els dissenys per convertir els audiòfons 
en articles a la moda.

Els centres auditius, a banda de treballar amb aquests 
audiòfons d’alta qualitat, presten un excel·lent servei 
d’assessorament que permet que la persona amb 
pèrdua auditiva sàpiga quin és el seu grau de pèrdua 
i quin és el tipus d’audiòfon que li permetrà sentir-hi 
millor. Un cop han adaptat l’audiòfon, el centre se-
gueix de ben a prop al seu pacient per assegurar-se 
que l’audiòfon li està donant les màximes garanties.

Una novetat revolucionària dins el món dels audiò-
fons, és que ara hi ha uns centres, els centres Aural, 
que ofereixen la possibilitat d’anar estrenant audi-
òfons cada 3 anys a canvi d’una petita quota men-
sual, sense haver de fer cap gran inversió, i durant 
el temps que l’usuari va pagant la quota, té les pi-
les, garanties, assegurances i revisions incloses. De 
manera que l’usuari pot anar actualitzant sovint els 
seus audiòfons i anar incorporant les millores tec-
nològiques que van apareixent cada cop més ràpid.

Sabíeu que els audiòfons estan considerats un 
dels 10 invents més importants de la Medicina?  
Tot i això, només el 20% de les persones que po-
drien sentir-hi millor amb un audiòfon es decideix 
a posar solució a la seva pèrdua auditiva. La ma-
joria tendeix a endarrerir el tractament fins que 
la seva incapacitat per comunicar-se comença a 
ser manifesta. 
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LA FIBROMIÀLGIA

E 
l caràcter subjectiu del dolor i la manca d’evi-
dències per determinar el seu origen fa que 
el seu diagnòstic sigui una tasca difícil pels 

professionals de la salut. A més no podem perdre 
de vista que l’experiència de cada persona es troba 
modulada per un extens ventall de factors de caire 
bio-psico-social. 

A dia d’avui encara es coneix poc sobre la fibro-
miàlgia. Quan parlem de fibromiàlgia ens referim 
a una síndrome reumatològica caracteritzada per 
un dolor muscular difús que afecta a tot el cos i 
que és crònic.

Malgrat això, en els últims anys s’ha demostrat ci-
entíficament que la presència de fibromiàlgia està 
directament relacionada amb situacions d’estrès i 
amb importants  dificultats per gestionar-les emocio-
nalment el que genera un patiment molt elevat. Una 
vegada apareix la fibromiàlgia acostuma a afectar 
notablement la vida de les persones que la pateixen, 
portant-les a experimentar canvis en el seu estil de 
vida i alteracions en el seu estat emocional. Aquest 
malestar emocional augmenta quan els professi-
onals es troben amb la dificultat per estudiar-la o 
abordar-la, intensificant tant el desconcert i neguit 
de la persona afectada com la incomprensió de les 
persones del seu entorn. 

Tractament multidisciplinari

Actualment s’estan portant a terme investigacions 
amb l’objectiu d’identificar les dificultats emocionals 
concretes de les persones amb fibromiàlgia a fi de 
desenvolupar estratègies d’intervenció més eficaces 
pel seu tractament. Es considera que el tractament 
de la fibromiàlgia ha de ser multidisciplinari, integral 
i holista, incloent-hi aspectes com la intervenció psi-
cològica, els fàrmacs, l’exercici físic moderat, pautes 
per a una alimentació adequada, higiene del son o 
teràpia ocupacional, però sense perdre de vista en 
cap moment la seva dimensió emocional. 
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L'EMBARÀS MODIFICA EL CERVELL DE LA MARE 
ALMENYS DURANT ELS DOS PRIMERS ANYS

L
’estudi ha comparat l’estructura del cervell de 
les dones abans i després del seu primer em-
baràs i mostra que la gestació implica canvis 

 Un estudi dirigit per investigadors de la UAB i de 
l’IMIM mostra per primer cop com la maternitat 
provoca alteracions duradores en l’estructura 
del cervell, probablement adreçades a millorar la 
capacitat de la mare per protegir i relacionar-se 
amb el nadó. La recerca es publica a ‘Nature 
Neuroscience’.

que es mantenen a llarg termini –almenys fins dos 
anys després del part– en la morfologia del cervell 
de la mare. En concret la investigació ha permès 
concloure que l’embaràs disminueix el volum de 
la substància grisa de les dones en regions impli-
cades en les relacions socials. Part d’aquestes re-
gions s’activen quan la dona observa la imatge del 
seu nadó, de manera que “probablement” els canvis 
corresponen a una “especialització” del cervell per 
encarar els reptes que suposa la maternitat, segons 
l’investigador i director del grup que ha dut a terme 
l’estudi, Òscar Vilarroya.

25 casos d'estudi

Per dur a terme la recerca, els investigadors han 
comparat imatges de ressonància magnètica de 25 
dones embarassades abans i després del part, les 
parelles homes de 19 d’elles, i un grup control for-
mat per 20 dones que no eren ni havien estat mai 
embarassades i les parelles homes de 17 d’elles. El 
seguiment va durar cinc anys i quatre mesos.

La reducció de substància grisa es dóna en totes les 
dones embarassades estudiades i és exclusiva d’elles, 
la qual cosa indica que probablement es tracta d’un 
canvi a causa dels processos biolòsgics de l’embaràs, 
i no a canvis relacionats amb el naixement del nadó 
que també poden experimentar els pares. “Creiem 
que la reducció es deu a un procés similar a la poda 
sinàptica que té lloc durant l’adolescència, on s’elimi-
nen les sinapsis dèbils per afavorir un processament 
mental més madur i eficient” assegura l'informe.
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GABINET DEL PEU
· Plantilles
· Silicones podals
· Complements

AJUDES TÈCNIQUES
· Cadires de rodes
· Caminadors i bastons
· Ajudes per el bany i la llar

ORTOPÈDIA ESPORTIVA
· Suplementació nutricional
· Òrtesi per l’esport
· Embenats esportius. Tapping

ATENCIÓ FARMACÈUTICA
· Controls analítics
· Assessorament nutricional
· Deshabituació tabàquica
· Seguiment alteracions
  psicològiques
· Risc cardiovascular

VASCULAR
· Mitges i productes
  de compressió
· Prevenció i tractamet
  de problemes vasculars

GABINET D’AUDIOLOGIA
· Valoració a nivell d’audició
· Adaptació d’audiòfons
· Taps de bany a mida

SPD
· Servei personalitzat
  de dosificació

ALTRES SERVEIS
· Fórmules magistrals
  (elaboració pròpia)
· Medicina natural
· Dermocosmètica
· Homeopatia

C. Barcelona, 26, Argentona · T. 937 971 400 

No tanquem al migdia:
De dilluns a divendres de 9 a 20:30h i dissabtes de 9 a 14h

Ja pots fer la teva comanda per WhatsApp

680 565 526
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TUNEJAT FACIAL

A 
quina edat se sol començar a fer tracta-
ments per reparar les petites anomalies de 
la nostra cara?

No té edat, es comença quan es necessita. Però en 
línies generals a partir dels 30 anys amb les petites 
i fines arrugues al voltant dels ulls com “potes de 
gall” i al voltant de la peribucal. Es tracta amb Àcid 
Hialurònic de baixa reticulació, i en petites dosis el 
resultat és molt bo. Sobre els 40 anys se sol començar 

La tendència actual en els tractaments de  
Rejoveniment Facial es el “tunejat”, l’ús dels di-
ferents productes com Botox, Fils Tensors, Àcid 
Hialurònic, Peelings i productes cosmètics.

amb tractaments hidratants de llavis,  s’utilitza Àcid 
Hialurònic no reticulat i es poden perfilar amb un Àcid 
Hialurònic de baixa reticulació per seguir lluint uns 
llavis sensuals. També ja es comença amb mesolifils 
a base de filers d’Àcid Hialurònic no reticulat que 
hidraten la pell, eliminant la petita arruga, i donant 
la imatge de flash, recuperant la pell facial.  

Sobre els 55/60 anys és més comú la utilització de 
la toxina botulínica, més conegut com el Botox, que 
és una neurotoxina elaborada per una bactèria de-
nominada Clostridium botulinum. S’utilitza al front 
i es “tuneja” veient la necessitat d’adequar les nos-
tres cares amb la nostra ment, encara molt actives.

El “tunejat” es pot fer en diverses sessions, agrupant 
diversos tractaments i després marcar uns períodes 
per poder anar fent els tractaments de manteniment. 
La cosmètica és molt important per a la hidratació 
diària. Prevenció, protecció de la nostra pell tant 
facial com corporal.

És molt important començar a utilitzar cosmètica 
natural sense parabens i elements tòxics això és 
el meu consell. Utilitzem cosmètica natural d’alta 
qualitat i seguretat.

I per últim informar de les novetats de pílings blan-
quejadors facials i vaginals, com també els replens 
amb Àcid Hialurònic dels llavis genitals. A part d'Àcid 
Hialurònic, també han sortit altres Àcids com l’Àcid 
Hialurònic amb Manitol, la Hidroxipàtica càlcica i la 
carboximetilcel·lulosa Reticulada, dels quals en par-
larem en un altre article.
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ESPAI TERAPEUTIC I DE FORMACIÓ EVOLUTIVA

A
Centre de Teràpies Ángeles del carrer Sant 
Benet, s’ocupen d’atendre moltes persones 
que no estan passant pel seu millor moment 

Amb el ritme de vida que portem, cada dia són 
més les persones que se senten estressades, per-
dudes, bloquejades, deprimides, que no poden 
gaudir d’una vida plena i feliç o inclús es troben 
físicament enmalaltides. Tot això fa que no es pu-
guin relacionar com voldrien amb les families, pa-
relles o persones del seu entorn laboral o social…

i necessiten ajuda, poden estar patint estrès, ansi-
etat, depressió, pors, inseguretats, insomni, dolors, 
malestar i moltes més sensacions que ens allunyen 
del nostre benestar físic, emocional o mental. O 
simplement volen millorar la seva qualitat de vida.

L’èxit d’aquest centre resideix en escoltar i atendre 
a cada client de forma molt personalitzada, i a partir 
d’aquí els seus terapeutes, juntament amb la persona, 
traçaran el tractament més adequat i així poder arribar 
a l’arrel del problema i poder solucionar-lo. Orienten a 
cada persona cap al seu equilibri necessari per tornar 
a sentir-se en pau i feliç, tornant a prendre el con-
trol de la seva vida. A partir d’aquí, fixaran de forma 
consensuada les noves motivacions per aconseguir 
el seu nou projecte de vida, inclús la formació evolu-
tiva adequada si és això el que necessita la persona.

En aquest centre compten amb una àmplia varietat de 
teràpies manuals, psicoterapèutiques i energètiques 
que s’ocupen de restablir tots els àmbits personals 
de qualsevol client, sigui de l’edat que sigui, des de 
nens petits fins a persones d’avançada edat. A més 
compten amb una dilatada experiència professional 
i sobretot, amb un gran respecte i cura de cada un 
dels seus clients. És per això que cada dia són més 
les persones que s’acosten cap a ells recomanats 
per altres clients seus.
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21 CASOS DETECTATS DE XARAMPIÓ

L’evolució de tots els casos ha estat favorable i 
sis casos han requerit hospitalització. Segons el 
Departament de Salut, encara que el nombre de 
casos notificats ha estat superior, després de rea-
litzada la investigació epidemiològica i l’anàlisi de 
les mostres, 24 casos han estat descartats i altres 2 
estan pendents de resultats. El xarampió autòcton es 
considera eliminat des de l’any 2000 però la facilitat 
dels viatges internacionals i la mobilitat geogràfica 
en general poden produir la reintroducció del virus 
de manera ocasional.

Des del moment de la notificació del brot el passat 
26 de gener s’han establert les mesures de prevenció 
i control adients, consistents en la revisió de l’estat 
vacunal dels contactes dels casos, administració 
de vacuna en cas de faltar alguna dosi i l’exclusió 
escolar i laboral de les persones afectades durant 
el període de transmissibilitat de la malaltia. Salut 
recorda que és molt important continuar mantenint 
un bon nivell de cobertura de vacunació en la pobla-
ció administrant les dues dosis corresponents de la 
vacuna triple vírica.El Departament de Salut té confirmats 21 casos 

de xarampió a Barcelona i la seva àrea metropo-
litana. Es tracta de persones no vacunades o va-
cunades de forma incompleta i majoritàriament 
amb edats compreses entre els 24 i els 54 anys, 
tot i que també hi ha dos nens entre els afectats. 

El programa de vacunació contempla dues 
vacunes de la triple vírica abans dels quatre 
anys per evitar brots com aquest
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DESDE 1999, 18 ANYS COMPROMESOS AMB LA  
TEVA BELLESA I SALUT

És segur el làser?

És l'únic mètode segur i eficaç per eliminar el pèl 

Quantes vegades hem deixat de fer alguna cosa 
per no estar depilada? A Immat contestem les 
teves preguntes perquè la teva bellesa és el nos-
tre compromís

definitivament, perquè treballa a una longitud d'ona 
determinada que només ataca el pèl i respecta la 
pell tractada.

Però quantes sessions em faran falta?

Depèn de la zona a tractar, del teu pèl i de la teva 
pell. La mitjana estaria entre 4 i 5 sessions per a po-
der eliminar aproximadament el 80 per cent del pèl.

I cada quant són les sessions?

Això és important. Les sessions cal fer-les cada 8 o 
9 setmanes perquè el pèl té diverses fases de crei-
xement i així treballarem sempre sobre el 100 per 
cent del pèl actiu.

En el cicle del pèl hi ha tres fases: anàgena, catàgena 
i telògena. Aquests cicles no són sincronitzats i cada 
pèl inicia la fase de creixement en diferents temps.
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Qui és el Doctor Khoury?
Com a professional fa 24 anys que sòc a Espanya 
exercint aquesta professió, 10 dels quals a Mataró. El 
maig del 2015 vam canviar de consulta, anant a Jau-
me Recoder, 2, un local més ampli amb instal·lacions 
modernes i les últimes tecnologies del ram.

Quina formació té?
Després de la carrera d'odontologia vaig fer dos post-
graus a la Universitat de Barcelona i diversos diplo-
mes de caràcter privat. He estat professor de la UB al 
departament de pròtesis i de materials dentals. Des 
de fa cinc anys sóc professor del màster de pròtesis 
a la Societat Catalana d’Odontoestomatòlegs. També 
segueixo impartint cursos i formant-me en cursos i 
conferències.

Què fa diferent la Clínica Dental Dr. Khoury?
La nostra filosofia, molt important en aquesta profes-
sió, en la qual apliquem tots els components teòrics i 
acadèmics a la pràctica diària. L'odontologia està en 
evolució permanent i el fet de pertànyer a la docèn-
cia em permet estar al dia del desenvolupament de la 
professió en la recerca de la major qualitat.

Vostè ha mencionat la qualitat. A què es refereix?
La qualitat en la nostra professió és la part més im-
portant i es divideix en dues parts: la qualitat dels 
materials que aplica el professional i la seva habilitat, 
temps i coneixement. Utilitzem els millors materials i 
invertim tot el temps necessari en cada tractament. 

Com és la relació amb el pacient?
Intentem aconseguir una relació de confiança amb el 
pacient a nivell humà i professional. Construir una rela-
ció agradable és la base de la nostra feina i per aconse-
guir aquesta confiança comencem amb la primera visi-
ta, que és gratuïta, dedicant tot el temps que faci falta 
per explicar detalladament la situació i patologies del 
pacient i els tractaments possibles, amb avantatges i 
desavantatges de cada possibilitat. Informem i donem 
total llibertat al pacient, sense que el nostre interès 
econòmic sigui prioritari. També tenim un programa 
de manteniment de salut bucal per a tots els nostres 
pacients, amb una revisió i una neteja d’una hora anual 
amb l’higienista formant el pacient en la tècnica del 
raspatllat per gaudir d’una bona salut bucal.

Avda. Jaume Recoder 2 | Mataró | T 937 578 615 | www. drkhoury.es | dr.mkhclinic@gmail.com

“Apostem per la qualitat
i transparència per mantenir
la confiança del pacient”
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"LA NOSTRA APOSTA ÉS SALVAR DENTS, SEMPRE 
ESTAREM A TEMPS DE POSAR IMPLANTS"

Què es necessita per seguir sent una clínica  
referent durant 85 anys?

Cal sentir un compromís molt fort cap al pacient, i 
això implica estar sempre a l'avantguarda en noves 
tècniques que solucionin els problemes dentals de 
la millor manera possible. A més a més és clau tenir 
vocació, empatia i disposar de bones instal·lacions i 
els millors materials.

Entrevista a Francesc Spa, director mèdic de Clínica 
Dental Spa Per quin motiu hi ha tants anuncis d'implants 

avui en dia?

Per desgràcia, en una clínica dental posar implants 
és més senzill i més productiu que salvar dents. El 
dentista hauria de salvar dents, no treure-les i posar 
implants. Nosaltres apostem per salvar dents en pri-
mera instància, no treure dents per posar implants, 
sempre hi serem a temps de posar-los.

Es poden salvar sempre les dents?
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Francesc Spa director mèdic de Clínica Dental Spa

“Les noves tècniques i materials amb els 
que treballem a la clínica ens permeten sal-
var dents on abans era impossible fer-ho"

Francesc Spa

Sí, en una gran majoria dels casos sí. Les noves tèc-
niques i materials amb els quals treballem a la clínica 
ens permeten salvar dents on abans era impossible 
fer- ho. Són tècniques segures i mínimament invasives.

Algun exemple de tècnica mínimament invasiva?

Les reconstruccions estètiques amb composite (em-
pastaments) ens permeten solucionar la forma i el 
color de les dents sense fer fundes, ja no hem de 
llimar dents. Tampoc cal fer fundes quan matem el 
nervi d'un queixal, actualment col·loquem incrusta-
cions de cerómero, un material que s'enganxa com 
un empastament però és dur com una funda. Els 
tractaments virtuals, per exemple, ens permeten 
col·locar implants sense cirurgia i amb una gran 
precisió, ideal pels pacients tenen poc os.

Quins avantatges tenen les planificacions virtuals?

En tractaments estètics, com l'ortodòncia o la im-
plantologia, el pacient pot veure el resultat del trac-
tament abans de començar-lo. No hi ha sorpreses. 
Dóna seguretat en els resultats, els tractaments són 
més ràpids, més senzills i respecten molt més les 
pròpies estructures del pacient.

Quines especialitats tenen a la clínica?

Totes. Una de les característiques de la nostra clínica 
és que els dentistes som multidisciplinaris. Ens hem 
format en les diferents especialitats, per poder do-
nar al pacient una atenció integral de les seves ne-
cessitats. Som els responsables del pacient, des del 

moment que es fa un empastament fins al moment 
que es posa un implant. Requereix molta formació i 
dedicació, però és la manera de poder donar al pa-
cient l'atenció més personalitzada possible.

núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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LA CLÍNICA DENTAL DEL DOCTOR ITOIZ

E
l nostre objectiu com a professionals és apro-
par-nos als pacients i les seves famílies per 
poder-los oferir la solució correcta i integral 

dels problemes bucodentals que puguin sorgir al 
llarg de les seves vides. Com que en el camp de 
l'Odontologia durant els anys ha avançat moltís-
sim, en el nostre centre disposem de l'última tec-
nologia  (Ortopantomografia, Teleradiografia i com 
a novetat TAC 3D) per donar el millor servei als 
nostres pacients.

El naixement i obertura de la nostra clínica dental 
sorgeix ara fa 9 anys, amb una preparació teòrica 
i pràctica durant anys en el món de l'Odontologia.
El nostre objectiu com a professionals és apro-
par-nos als pacients i les seves famílies per po-
der-los oferir la solució correcta i integral dels 
problemes bucodentals que puguin sorgir al llarg 
de les seves vides.

La filosofia del nostre centre per part dels profes-
sionals que formen el nostre equip és donar una 
atenció molt propera, amistosa i sobretot molt cla-
ra, donant totes les explicacions necessàries a cada 
pacient, amb la finalitat que no tingui cap mena de 
dubte. Evidentment cada persona és única i apliquem 
el tractament adient i concret.

Tots els serveis dentals

Gràcies a una formació continuada, el nostre equip 
ofereix tots els serveis dentals:

- Odontologia preventiva i conservadora 
 - Estètica dental (ara amb les Lents ceràmiques que 
no necessiten rebaixar les seves dents, fent del trac-
tament que sigui totalment indolor i quedin intactes 
les peces dentals)
 - Odontopediatria
 - Periodòncia
 - Ortodòncia en adults i nens
 - I especialistes en el camp de la Implantologia i 
Cirurgia bucal.

Nosaltres cuidem el teu somriure, vine a conèixer-nos: 
La 1a visita + Radiografia panoràmica és gratuïta. 
També informa't dels avantatges de la nostra Targeta 
dental. 
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APRENENTATGE ESCOLAR I AUDICIÓ

Per això quan sospitem que hi ha disfuncions del sistema auditiu, tot i sentir-hi,  i descartats 
problemes mèdico-sanitaris, és aconsellable una revisió neuroauditiva.

El mètode de neuroaudició SENA® presenta els avantatges de ser: 

A l’escola la informació es transmet majoritàriament a través de la veu del professor quan 
parla i explica, dels llibres de text i altres suports gràfics i de la interacció entre els com-
panys. Per captar-la, necessitem el perfecte funcionament de l'oïda i la vista.

Us parlaré de l’oïda: que un nen/a hi senti no vol dir que no tingui cap problema en aquest 
camp. La qualitat auditiva és un factor clau en l’adquisició de coneixements escolars.

Per aprendre necessitem llegir o escoltar correctament, entendre, ser capaços d'explicar-ho 
i després, recordar-ho. 

Què ens pot fer pensar que a un nen/a li calgui una revisió auditiva? Aquests són alguns 
dels signes d’alerta de disfuncions auditives.

• Dificultats de llenguatge oral i escrit
• Pronunciació incorrecta de sons per omis-

sions, substitucions...
• Substitueix l’expressió verbal per gestos
• Utilitza un to de veu alterat
• Lentitud en les respostes
• Es distreu fàcilment amb sons externs
• Li costa recordar noms i llocs

• Li costa entendre instruccions i ordres verbals
• Dificultat per realitzar més de dues ordres 

seguides
• Baix nivell  d’atenció
• Sensació que no ens escolta
• Problemes de conducta
• Neguit
• Estat d’ànim decaigut

Esperança
Benaiges
Pedagoga

• Un mètode no invasiu.
• No farmacològic.
• Compatible amb qualsevol altra forma 

d’intervenció.
• Dona resultats a curt  termini.
• L’objectiu és afavorir l’aprenentatge escolar 

recuperant la màxima funcionalitat auditiva.

CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPEDIA CABRERA
Passeig Montserrat, 26, Cabrera de Mar (Pla de l’Avellà)

T. 937 542 229

PEDAGOGIA MATARÓ 
Carrer Floridablanca, Mataró

T. 626 565 540

pedagogiamataro@gmail.com Hores convingudes
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www.podomat.com
Carrer Guifré el Pilós, 81 Mataró · Entrada per Camí de la Geganta 31-37

(Centre Mèdic Rehastet) ·      93 757 79 91 ·       info@podomat.com

Fisioteràpia Afeccions 
als peus

Estudis de 
la marxa

Serveis a
residències 
geriàtriques

Posturologia

«El teu referent al Maresme»

PEUS, POSTURA I DOLOR

Els errors posturals persistents poden originar ma-
lestar, dolor i, inclús, discapacitat. Els motius més fre-
qüents de consulta a un especialista estan represen-
tats pels dolors a les lumbars, peus, genolls i malucs.

La rigidesa o tensió muscular, l’excessiva fl exibilitat, 
la falta de mobilitat articular, les males postures o el 
mal recolzament dels peus, poden ocasionar dolors 
aguts o crònics, depenent del temps i la intensitat 
que aquests perdurin en el cos.

És per això que, per aconseguir un tractament el més 
correcte possible, cal estudiar aquestes afectacions 
des d'un punt de vista multidisciplinar: de l’especi-
alista en la marxa humana (podòleg biomecànic), 
de l’especialista en postura humana (posturòleg) i 
de l’especialista en lesions que limiten la capacitat 
normal de moviment (fi sioterapeuta).

Adoptar una postura correcta representa un bon 
hàbit que contribueix al benestar de les persones.
Al contrari, les postures incorrectes representen 
un mal hàbit que, per desgràcia, és molt freqüent 
avui en dia.
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Suport i serveis 
per als afectats 
de Parkinson

L
'Associació Parkinson Mares-
me és una entitat sense ànim 
de lucre que dona servei a 

la població afectada per aquesta 
malaltia. 

Els seus objectius són millorar 
la qualitat de vida dels malalts i 
els seus familiars, proporcionar el 
màxim d'informació sobre aquesta 
malaltia, assessorar en qüestions 
mèdiques, psicològiques, jurídiques 
i de prestacions socials, promoure 
l'atenció integral i interdisciplinària 
i representar el col·lectiu davant 
l'administració. Als malalts també 
se'ls hi ofereixen una sèrie de te-
ràpies setmanals com logòpedia, 
suport psicològic, biodansa, reiki 
o psicoteràpia, per ajudar a portar 
millor la malaltia.

Associació  Parkinson Maresme

Carrer de Sant Pelegrí, 
núme ro 3, 1r. (Fundació Hospital)
08301 MATARÓ.
Telèfon: 93 796 48 20
parkinsonmaresme@gmail.com

núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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JA S'HA ACABAT LA PASSA DE GRIP

S
egons el Pla d'informació de les infeccions 
respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), 
la taxa de síndromes gripals ha disminuït en 

tots els grups d'edat. Pel que fa a ingressos greus 
pel virus de la grip, durant aquesta setmana se n'ha 
produït un en els hospitals de la xarxa sentinella, i 
des de l'inici de la temporada un total de 577, tots 
ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. 
A més, el 58,4% no estaven vacunats.

Durant la setmana del 16 al 22 de febrer, els profes-
sionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) han atès 
un total de 14.635 urgències hospitalàries, un 1,7% 
més que la setmana anterior (14.385 atencions). 
D'aquestes, 12.142 corresponen a població adulta, 
mentre que la resta –2.493, un 20,5%- corresponen 
a població pediàtrica. Pel que fa a l'activitat dels 
Equips d'Atenció Primària de l'ICS, en aquesta set-
mana s'han registrat 718.977 visites, el que suposa 
un 0,7% menys que la setmana anterior. Pel que fa 
als centres d'atenció continuada (CUAP's i Punts 
d'Atenció Continuada), s'han atès 40.580 visites, el 
que suposa un 1,3% menys que la setmana anterior.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 
va informar dijous passat  que dona per finalitza-
da l'epidèmia de grip. En la setmana del 13 al 19 
de febrer els casos de grip han tornat a baixar, 
passant dels 98,76 casos per 100.000 habitants 
fins als 73,24, el que es correspon ja amb un ni-
vell d'activitat epidèmica basal, amb tendència a 
continuar disminuint
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L'asseguradora 
amb centre  
mèdic propi, al 
cor de Mataró

L
a clínica ISSA és una de les 
més conegudes i de més 
prestigi de la comarca. 

Aquesta marca s'estén a ISSA- as-
segurances de salut, que és l'única 
asseguradora de salut amb cen-
tre mèdic propi al cor de Mataró. 
D'aquesta manera imprimeix el 
seu segell de qualitat assistenci-
al a tots els seus serveis. ISSA 10 
és l'assegurança de salut comple-
ta, on es cobreixen tots els ser-
veis mèdics, igual que les grans 
companyies. Inclou visites a tots 
els especialistes, totes les proves 
mèdiques, urgències les 24 hores 
del dia, urgències domiciliàries. 
A l’estranger, hospitalització i in-
tervencions en centres privats de 
referència i com també la medicina 
alternativa com a complement a la 
convencional, amb serveis d'home-
opatia, acupuntura o fisioteràpia 
respiratòria. A ISSA són flexibles 
perquè sigui l'assegurat el que triï 
la manera d'estar sa.

La proximitat

El seu gran aval és la proximitat.  
Amb ISSA, el client disposa dels ma-
teixos serveis de qualsevol compa-
nyia, però a més a més amb l'avan-
tatge de la proximitat i la flexibilitat 
a l'hora de gestionar tràmits, amb 
agilitat i rapidesa de reacció. 

núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

• Places de residència col.laboradores i privades

• Centre de Dia amb horaris personalitzats

• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica

• Assistència Mèdica 24 hores

• Rehabilitació i Fisioteràpia

• Activitats psicoestimulatives

• Tallers ocupacionals

• Psicomotricitat i gimnàstica integral

• Assistència de treballador social

• Unitat d’atenció a enllitats permanents

• Assistència al terminal

• Suport espiritual

• Cuina pròpia / dietètica

• Bugaderia pròpia

CAN BOADA
centre geriàtric

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

GRUP

• Psicomotricitat i gimnàstica integral

• Assistència de treballador social

• Unitat d’atenció a enllitats permanents

• Assistència al terminal

• Suport espiritual

• Cuina pròpia / dietètica

• Bugaderia pròpia

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

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

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

VELLA TERRAFundació

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - Mataró 
T. 93 790 15 36 - www.residenciaelmirador.es
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El gran futur 
de la salut
gràcies a la
medicina 
regenerativa

Quan el 1954 Rita Levy Montal-
cini va descobrir el primer factor 
de creixement, Neural Growth 
Factor, motiu pel qual va rebre 
el Premi Nobel el 1986, no es va 
imaginar que l’aplicació dels Fac-
tors de Creixement a través del 
PRP, produiria una repercussió 
tan important en la salut de les 
persones al nostre segle XXI.

Actualment es publiquen milers 
d’articles cada any sobre medi-
cina regenerativa, s’organitzen 
simposis mèdics i s’escriuen 
molts llibres per intentar que la 
gent sàpiga el gran benefici que 
pot donar a la seva salut l’aplicar 
un MEDICAMENT AUTÒLEG.
És tal com ho va definir l’Agència 
Espanyola de Medicaments en el 
BOE del 23 de maig / 2013 per-
què és OBTINGUT DEL PROPI 
PACIENT la qual cosa evita rebu-
tjos, reaccions adverses i efectes 
col·laterals.

Aquestes característiques el 
defineixen com un medicament 
segur i no lesiu.

Actualment el PRP s’aplica 
diàriament, tant en l’àmbit de les 
lesions esportives professionals 
dels que practiquen esports com 
la gimnàstica, i altres disciplines 
esportives (balls, etc.) i que per 
sobrecàrrega o lesions troben en 
aquest medicament seguretat i 
efectivitat.

Ja des de fa 10 anys també 
s’apliquen aquests tractaments 
per al tractament de la artrosis 
aplicant-los a milers de persones 
que superen els 50-60 anys i ja 
els han suggerit la cirurgia tant 
protésica com de columna amb 
fixació per mitjà de cargols i ba-
rres.
Dr. FERNANDO KIRCHNER
Especialista en ortopèdia i  
traumatología

Consulti’ns i informi’s a:
Agrupación Médica
del Maresme
Truca al 93 790 63 47

CONSULTA ON-LINE LES VISITES 
AMB METGES ESPECIALISTES

A
partir d’ara, per agendar o recordar les visites programades 
amb els metges especialistes a l’àrea del Maresme ja no és im-
prescindible guardar el paper de programació. Amb un clic, i de 

forma segura i confidencial, cada usuari de la comarca pot consultar 
totes les visites que tingui pendents, siguin d’atenció primària o especi-
alitzada. Tot a través de “Cat@Salut La Meva Salut” que, mica en mica, 
va obrint un ampli ventall de possibilitats perquè els usuaris disposin de 
totes les dades sanitàries a temps 
real i de forma telemàtica.

La web

“Cat@Salut La meva Salut”? És 
una pàgina web del Servei Català 
de la Salut pensada perquè tot usu-
ari pugui consultar la informació 
digital que es vagi generant en el 
seu expedient clínic: carnet de va-
cunes subministrades o pendents, 
demanar hora al centre d’atenció 
al viatger internacional, realitzar 
tràmits, consultar el pla de medi-
cació, recomanacions prescrites i, 
en definitiva, accedir a l’historial 
clínic personal.
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VEURE-HI BÉ DE LLUNY NO SIGNIFICA NO TENIR 
CAP PROBLEMA VISUAL

F
rases similars a aquesta les sentim habitual-

ment els optometristes a les nostres consultes. 

I és que tenir una vista d’àliga no signifi ca 

que la coordinació entre ambdós ulls i la capacitat 

d’enfocament sigui prou bona perquè la persona no 

tingui cap problema en tasques de lectoescriptura. 

Aquestes habilitats visuals són fonamentals per 

ser efi caç en la visió de prop sense desenvolupar 

problemes com la miopia o el cansament ocular.

La presbícia (també anomenada erròniament “vis-

ta cansada”) és un bon exemple, ja que a partir 

dels 40 anys la capacitat d’enfocar de prop em-

pitjora fi ns al punt de necessitar correcció per lle-

gir.  Però a edats inferiors també poden aparèixer 

símptomes que difi culten un rendiment òptim de 

prop com lletres que sembla que es belluguen, 

visió doble, pèrdues de línia, mala comprensió 

lectora, picor d’ulls, mal de cap, envermelliment 

dels ulls, fatiga visual, etc. Això és especialment 

important en la infància i a l’adolescència per-

què l’individu requereix de manera signifi cativa 

la seva visió per ser efi caç en els aprenentatges. 

També és molt important pels que treballen amb 

ordinador moltes hores seguides que, si a més són 

prèsbites, se’ls hi pot ajudar amb lents progressi-

ves especials per evitar els problemes cervicals.

Per determinar la millor solució a aquests proble-

mes s’ha de fer un examen complet optomètric que 

valori com està funcionant el sistema visual a les 

diferents distàncies de treball malgrat que la seva 

vista de lluny sigui excel·lent. Si trobem algun pro-

blema que justifi qui aquestes molèsties no sempre 

se soluciona amb ulleres sino que de vegades és 

necessari fer exercicis de teràpia visual que pre-

pararà un optometrista especialitzat.

“Veig molt bé de lluny, però després de llegir 
o d’estar una estona amb l’ordinador tinc els 
ulls cansats.”

C/ Sant Benet, 4. 08302 Mataró
Tel. 93 757 88 82

centrebrock@gmail.com

CENTRE ESPECIALITZAT EN:
VISIÓ INFANTIL · TERÀPIA VISUAL

SYNTÒNICS · POSTUROLOGIA
- VISITES CONCERTADES -

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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ELS TESTS D'INTOLERÀNCIA ALS ALIMENTS

Et trobes inflat després de menjar? 
Reacciones als aliments que menges?
Pots estar patint una intolerància alimentària.

L
a intolerància alimentària és una reacció ad-
versa de l'organisme a determinats aliments. 
S'ha demostrat que la intolerància alimentària 

està vinculada a l'increment d'anticossos IgG del 
sistema immunitari després de la ingesta de deter-
minats aliments.

En  condicions normals, els anticossos formen com-
plexes amb les proteïnes dels aliments i s'eliminen 
pel sistema  immunològic. Quan els sistemes Digestiu 

SERVEIS QUE OFERIM A LA FARMÀCIA:  
Farmacogenètica, Med. Preventiva.
Nutrició infantil: 
• Assessorament en llets i papilles.
• Secció infantil ecològica (HOLLE).
Dermofàrmacia: 
• Analitzador de pell i cabell, consell personalitzat.
Assessorament nutricional personalitzat:  
Tria el nivell de personalització que millor s’adapti a tu: 
• Anàlisi nutrigenètica. 
• Dietes de control de pes (COMPLET DIET).
• Dietes 50plus. 
• Dietes especials per a diferents patologies: diabetis,
   risc cardiovascular.
• Restrenyiment
Deshabituació tabàquica:
• T’ajudem a deixar de fumar. 
Controls analítics:
• Perfil lipídic complet (LDL, HDL, TRIGLICÈRIDS).
• Hemoglobina glicosilada.
• Glucosa, àcid úric, creatinina, colesterol total,…
• Test ràpid VIH. 
Consell Dermo-Oncològic
Elaboració pròpia de fórmules magistrals. 
Homeopatia. 
Flors de Bach.
SPD (sistema personalitzat dosificació).

Passeig Ramon Berenguer 73-75 Mataró

farmaciacoronasubirana@cofb.net

Tel. 937 579 093
Fax. 937 571 718
www.farmaciacoronasubirana.com
      farmaciacoronasubirana

SERVEIS QUE OFERIM A L’ORTOPÈDIA: 
• Ortopèdia a mida acreditada per CatSalut
(dispensació de PAO).
• Consulta d’ortopèdia personalitzada. 
• Plantilles a mida.
• Calçat.
Ajudes dinàmiques:
Assessorament i consell en l’elecció de l’ajuda adequada. 
per a cada necessitat: 
• Lloguer i venda.
• Bastons i crosses. 
• Oferta de cadires de rodes plegables, cadires de 
baix pes. 
• Caminadors. 
• Ajudes per a la llar: adaptació al bany, cuina. 
• Incontinència. 
• Cures. 
• Òrtesis. 
• Òrtesis  esportives. 
• Silicones podals. 
• Llits i grues: lloguer i venda.
Teràpia compressiva:
• Teràpia vascular a mida i Standard.
• Teràpia tractament  linfedemes. 

T’OFERIM UN NOU SERVEI:
Estudi biomecànic de la marxa
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NO TANQUEM AL MIGDIA
DILLUNS A DIVENDRES

9h a 20:30h
Dissabte

9h a 13:30h

o immunològic no funcionen correctament, aquests 
complexos (proteïna-anticòs) es dipositen a l'or-
ganisme provocant inflamació que és la causa  de 
l'aparició dels símptomes.

Símptomes més freqüents:

Trastorns gastrointestinals (50%): Dolor abdominal, 
restrenyiment, diarrea ,flatulència...

Processos Dermatològics (16%): Acne, picor, èczema...

Processos Respiratoris (10%): rinitis, asma, tos, 
bronquitis...

Molèsties Neurològiques: migranya, fatiga, verti-
gen, insomni..

Com diferenciar l'al·lèrgia de la intolerància

Al·lèrgia: L'aliment actua com al·lergen, produint 
una reacció al·lèrgica (mediada per IgE) d'aparició 
molt ràpida, donant símptomes com: edema, urti-
cària, diarrea...

No es torna a tolerar l'aliment, i  dona  positiu en 
test d'al·lèrgia.

Intolerància: És més difícil de detectar, no és una 
reacció immediata, i produeix un quadre de símp-
tomes moderats i inespecífics. Dona negatiu al test 
d'al·lèrgia.

A la Farmàcia Corona Subirana 
realitzem el test d'Intolerància 

alimentària a 59 aliments. 
 

Pots venir i consultar-nos  qualsevol 
dubte al respecte. T'ajudem a 

millorar la teva salut i benestar. 

SERVEIS QUE OFERIM A LA FARMÀCIA:  
Farmacogenètica, Med. Preventiva.
Nutrició infantil: 
• Assessorament en llets i papilles.
• Secció infantil ecològica (HOLLE).
Dermofàrmacia: 
• Analitzador de pell i cabell, consell personalitzat.
Assessorament nutricional personalitzat:  
Tria el nivell de personalització que millor s’adapti a tu: 
• Anàlisi nutrigenètica. 
• Dietes de control de pes (COMPLET DIET).
• Dietes 50plus. 
• Dietes especials per a diferents patologies: diabetis,
   risc cardiovascular.
• Restrenyiment
Deshabituació tabàquica:
• T’ajudem a deixar de fumar. 
Controls analítics:
• Perfil lipídic complet (LDL, HDL, TRIGLICÈRIDS).
• Hemoglobina glicosilada.
• Glucosa, àcid úric, creatinina, colesterol total,…
• Test ràpid VIH. 
Consell Dermo-Oncològic
Elaboració pròpia de fórmules magistrals. 
Homeopatia. 
Flors de Bach.
SPD (sistema personalitzat dosificació).

Passeig Ramon Berenguer 73-75 Mataró

farmaciacoronasubirana@cofb.net

Tel. 937 579 093
Fax. 937 571 718
www.farmaciacoronasubirana.com
      farmaciacoronasubirana

SERVEIS QUE OFERIM A L’ORTOPÈDIA: 
• Ortopèdia a mida acreditada per CatSalut
(dispensació de PAO).
• Consulta d’ortopèdia personalitzada. 
• Plantilles a mida.
• Calçat.
Ajudes dinàmiques:
Assessorament i consell en l’elecció de l’ajuda adequada. 
per a cada necessitat: 
• Lloguer i venda.
• Bastons i crosses. 
• Oferta de cadires de rodes plegables, cadires de 
baix pes. 
• Caminadors. 
• Ajudes per a la llar: adaptació al bany, cuina. 
• Incontinència. 
• Cures. 
• Òrtesis. 
• Òrtesis  esportives. 
• Silicones podals. 
• Llits i grues: lloguer i venda.
Teràpia compressiva:
• Teràpia vascular a mida i Standard.
• Teràpia tractament  linfedemes. 

T’OFERIM UN NOU SERVEI:
Estudi biomecànic de la marxa
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EL NOMBRE D'ASSEGURATS A LA SANITAT  
PRIVADA CREIX UN 4,3% ELS ÚLTIMS TRES ANYS

S 
ón les dades que recull l'informe anual del 
sector de la sanitat privada. José Luis Simón, 
director del Centre Mèdic Teknon, considera 

que aquestes xifres demostren la confiança i la sa·
tisfacció dels usuaris, que també es reflecteix en el 
fet que el 87% recomanaria l'ús d'aquests serveis. 
Una quarta part de la despesa en Salut a Catalunya 
es fa a través de concerts, cosa que suposa una par·
tida de 2,3 milions d'euros.

CATALUNYA ÉS LA COMUNITAT LÍDER 
EN CONCERTS SANITARIS

Catalunya és la primera comunitat autònoma en 
despesa per concerts sanitaris. El 2013 s'hi van 
destinar 2.300 milions d'euros cosa que repre·
sentava una quarta part de la despesa en salut. 

El sector però ha volgut posar de manifest que 
la partida de concerts sanitaris a Catalunya ha 
caigut un 9,44% entre el 2004 i el 2013, pas·
sant del 13 al 4%. 

A més, asseguren que la major part dels con·
certs corresponen a transport sanitari i en canvi, 
l'atenció primària representa només un 8,5% i 
l'assistència sanitària un 5,2%. 

 Malgrat la crisi econòmica, les companyies d'as·
segurances privades han vist créixer el nombre 
de clients. Entre el 2012 i el 2015, els assegu·
rats han crescut un 4,3%, i s'arriba gairebé als 
2.000.000. Les primes han augmentat un 5,8% 
i ja representen el 22,4% del mercant espanyol 
en aquest àmbit.
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El sector de la sanitat privada representa, a Catalunya, 
el 69% dels hospitals i el 56% dels llits, unes instal·
lacions i equipaments que cada vegada fa servir més 
gent. Actualment, 1.982.952 catalans tenen assegu·
rança privada. El 2012, només en tenien 1.745.222. 
Per tant, ha crescut un 4,3% el sector malgrat la 
crisi. En qüestió de primes, l'evolució és similar i ha 
crescut un 5,8% i ja representa el 22,5% del mercat 
espanyol en aquest àmbit.

Amb aquestes dades, el sector es mostra optimista i 
satisfet de la ''confiança'' i la ''satisfacció'' dels usu·
aris. Així ho ha declarat José Luis Simón, director 
del Centre Mèdic Teknon, que es remet a l'enquesta 
als usuaris que en un 87% dels casos reconeix que 

recomanaria el servei de la sanitat privada, malgrat la 
''pressió pels costos'' que suposa estar en el mercat.

Més col·laboració

Els responsables de les entitats privades i concer·
tades reclamen més col·laboració publicoprivada i 
recorden que el sector privat treu pressió assisten·
cial al sistema públic. En aquest sentit, el secretari 
general de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, 
Lluís Monset, ha lamentat ''l'estigmatització'' que 
pateixen les empreses de sanitat privada. La presi·
denta, Cristina Contel, ha criticat la ''politització'' del 
sistema sanitari català i ha demanat crear ''sinergies'' 
per millorar tot el sistema de salut.
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NEIX L'ASSOCIACIÓ AMAS PER AJUDAR A LES 
PERSONES AMB LESIONS CEREBRALS

A
MAS té el seu origen a l'ambulatori del Camí 
de Mig i a l'Escola de Patologia de llenguatge 
de Sant Pau, on van coincidir diverses perso-

nes afàsiques, les quals van decidir formar un grup 

QUÈ ÉS L'AFÀSIA?

L'afàsia és un trastorn del  llenguatge derivat 
d'un dany cerebral adquirit, que afecta el cervell, 
l'òrgan que processa el llenguatge parlat i escrit. 
Aquest dany provoca la pèrdua de les habilitats co-
municatives prèviament apreses per expressar-se 
i/o comprendre el llenguatge parlat i/o escrit.  
 
També dificulta el procés de rehabilitació, les 
relacions familiars i laborals, o els problemes 
personals i de la vida futura.

El divendres 3 de març a les 17 hores, al Centre 
Cívic Cabot i Barba, es presenta l'Associació Grup 
d'Ajuda Mútua d'Afàsics de Mataró (AMAS). Aquesta 
es va formar a finals de l'any 2016 a Mataró per 
persones amb dificultats en l’expressió oral i escrita 
a causa de les seqüeles d’ictus i tumors cranials, 
entre altres. L’objectiu és oferir el suport necessa-
ri als afectats per afàsia per afrontar la situació.
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d’ajuda mútua perquè els nous afectats tinguessin el 
suport que ells no van rebre. D’aquesta manera van 
prendre consciència de la seva situació i dels seus 
factors comuns: no poder parlar, la manca d'infor-
mació, el patiment de les famílies, etc. 

Què farà l’associació? 

E
ntre els objectius generals trobem el de faci-
litar i intercanviar informació, donar suport 
emocional, organitzar activitats socials, de-

fensar els seus interessos, vetllar per la millora de la 
qualitat de vida de les persones afectades i del seu 
entorn familiar i cooperar amb les administracions 

públiques i amb les institucions privades. També vo-
len donar a conèixer la problemàtica social i personal 
que pateixen aquestes persones, així com estimular 
i fomentar la solidaritat de la ciutadania envers la 
problemàtica esmentada i la seva repercussió soci-
al, entre d’altres.

300 casos d’ictus anuals a Mataró

L'Hospital de Mataró atén, de mitjana, uns 300 casos 
d'ictus cada any. A Catalunya són prop de 13.000 els 
ingressos anuals per aquesta malaltia. De fet, és la 
primera causa de mort entre les dones catalanes i 
la tercera entre els homes.

núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017

ESPECIAL SALUT 35,36 Afàsics.indd   3 1/3/17   12:42



LA QUIROPRÀCTICA

Quin perfil de pacient tenim?

Al nostre centre ve tot tipus de gent que vol millorar 
la seva salut, amb problemes com ciàtiques, lumbàl-
gies, vertígens, acúfens, cervicàlgies, migranyes, 
hèrnies discals, escoliosis, bronquitis, esportistes, 
embarassades, bebès...... varietat... això és el que ens 
agrada, que la gent a la sala d'espera es pugui trobar 
amb un bebè de 2 mesos, una noia de 16 anys... i la 
iaia de 84. Tots tenen un tractament diferent, indi-
vidual, però una cosa en comú: confien en nosaltres 
i ja no tant en el sistema tradicional. Alguns vénen 

Iluro Quiropràctic ja fa quasi cinc anys que és 
obert a Mataró, amb un equip molt professional: 
Olivier Poussard, el Doctor en Quiropràctica i la 
Judith Sanchez Coordinadora del Centre amb més 
de 16 anys d'experiència en centres Quiropràctics.

molt decebuts de la medicina convencional, el fet 
de prendre tants medicaments no els ajuda, saben 
que no estan tractant el problema sinó el símptoma, 
i aquí entrem nosaltres, buscant l'arrel del problema, 
per què una persona té mal de cap cada dia?, per 
què aquest senyor té acúfens?, i per què la noia té 
vertígens? Intentem donar una resposta i mirar de 
trobar una solució!

Als nostres pacients els preguntem la seva dieta... 
quins hàbits tenen al dormir.... al fer exercici, tot in-
flueix, no es tracta només de fer l'ajust a consulta, 
a casa continua la feina, i això és el que ens està 
donant els bons resultats i ens fa tirar endavant 
amb molta felicitat.

Judith Sànchez, Iluro Quiropràctic
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MATARÓ S'ADHEREIX A LA DESENA CAMPANYA DE 
MEDICAMENTS SOLIDARIS

A 
Mataró hi col·laboren les farmàcies de la 
Carretera de Mata, la Corona Subirana al pas-
seig de Ramón Berenguer III, la Gilles Porcher 

Martin de la ronda Alfons X El Savi, la M.Pilar Roca 
Albero del carrer Nou, la J.Subirana Calvet del car-
rer Roselló i la Vilardell Garriga Andreu a l’avinguda 
de Puig i Cadafalch.

Les entitats assistencials on es destinaran els me-
dicaments recollits a Mataró són la residència Torre 
Llauder, gestionada per Càritas, la Llar Santa Maria de 
la Fundació El Maresme i la Llar de l’Amistat Cheshire 
Pla d’en Boet. La Fundació Hospital Sant Jaume i 
Santa Magdalena participa aportant voluntaris que 

La 10a Campanya de Medicaments Solidaris se 
celebrarà aquest dissabte 4 de març, de les 10 a 
les 14 h, amb el lema “Compra un medicament per 
a qui ho necessita”. Un grup de voluntaris anima-
ran els ciutadans a comprar un dels medicaments 
sol·licitats per les entitats assistencials amb qui 
col·labora l’ONG Banc Farmacèutic. 

explicaran la campanya i el seu funcionament als ciu-
tadans que dissabte vagin a una d'aquestes farmàcies.

Funcionament de la campanya

-El Banc Farmacèutic assigna cadascun dels llistats 
de medicaments a una o diverses farmàcies partici-
pants, seguint un criteri de proximitat.

-Cada farmàcia rep un llistat amb els medicaments 
que haurà de recollir per a l’entitat assistencial que 
li ha estat assignada, així com també material divul-
gatiu i les armilles per als voluntaris.

-El dia de la Campanya de Medicaments, els volun-
taris del Banc Farmacèutic conviden als ciutadans 
que entren a la farmàcia a participar-hi comprant 
algun medicament dels que s’indiquen en el llistat.

-Durant la setmana següent, les entitats assistencials 
passen a recollir els medicaments recaptats per les 
farmàcies que li han estat assignades.

És important destacar que únicament es recullen 
els medicaments que les entitats assistencials han 
sol·licitat prèviament, ja que d’aquesta manera es 
focalitzen els esforços a cobrir necessitats reals i 
concretes. Així mateix, subratllar que en compliment 
de la legislació vigent, els medicaments que es recu-
llen no són usats sinó que són comprats pels ciuta-
dans a les farmàcies que participen a la Campanya.

Els voluntaris

Els voluntaris són imprescindibles perquè la Campanya 
de Medicaments Solidaris funcioni correctament. Els 
voluntaris han de presentar-se a la farmàcia que els 
ha estat assignada el 4 de març del 2017 a les 10 h 
i han d’estar-s’hi fins a les 14 h.

La tasca del voluntari és animar els ciutadans que 
entren a la farmàcia a participar en la campanya 
comprant algun medicament del llistat facilitat per 
l’entitat assistencial assignada.
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DETECTAR A TEMPS ARÍTMIES I ICTUS

L
'objectiu és detectar l'arítmia abans que faci 
símptomes i actuar abans de l'ictus, la primera 
causa de mort entre les dones i la tercera entre 

els homes. Amb la campanya, les persones majors de 
60 anys es podran prendre el pols de manera gra-
tuïta a les farmàcies col·laboradores i, si es detecta 
arítmia, seran derivades al CAP.

370 farmàcies de la demarcació de Barcelona, 
Osona i a les Terres de l'Ebre, així com 40 ajun-
taments i 105 centres de salut s'han adherit a la 
primera fase de la campanya 'Pren-te el pols', 
una iniciativa del Departament de Salut per de-
tectar de manera precoç la fibril·lació auricular, 
una arítmia cardíaca que causa 1 de cada 5 ictus.
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

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

 

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

 

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

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

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

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

- Cristalls Privacy

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

Evoque_150x228_TOT MATARO_CAT.pdf   1   10/10/16   11:26
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 Els dos equips del CH Mataró guanyen 
 dos partits importants davant el Sant Cugat 
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL
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Jordi Bartrès
Hoquei  Mis Ibérica CH MataróEl Personatge

"Amb la plantilla més curta 
m'ha tocat fer un pas endavant 
aportant veterania"

L'altre dia vaig coincidir en un 
partit d'handbol a Llavaneres amb 
en "Xixi" Gómez, un puntal de 
l'handbol a Mataró, on hi va jugar 
més de vint anys, amb llarga i des-
tacada presència al primer equip 
del Joventut inclosa. Viu a Mèxic, 
però ha estat aquí. Sempre és bo de 
retrobar els amics. Més d'una ve-
gada, amb la colla, havíem dit que 
hauria estat un bon nom per estre-
nar-se en això de tendència ameri-
cana de retirar les samarretes, si el 
Joventut s'hi hagués avingut, que 
segurament tampoc fa cap tipus de 
falta. Però sempre sap greu quan 
algú no coneix un puntal d'algun 
episodi històric d'un club. De la 
mateixa manera que la història la 
fan els pobles, que deia l'Allende, la 
de l'esport la fan les persones.

Dies enrere, en Josep Gomà 
m'alertava que l'any vinent farà 
50 anys dels quarts de fi nal de 
Copa d'Europa entre el Mataró i el 
Reus. N'he sentit a parlar sempre, 
d'aquell ambient –d'aquell robato-
ri– i en canvi curiosament fent-la 

petar un dia amb un entusiasta se-
guidor del Club Hoquei Mataró ac-
tual ni tant sols era coneixedor de 
la dada o de per què li deia jo que 
als de Reus ni aigua per dutxar-se. 
Com si als trenta anys es pogués 
parlar amb alguna autoritat, vaig 
prosseguir detallant-li que bona 
part d'aquells partits històrics es 
disputaven al velòdrom o li relata-
va com s'havia arribat a omplir el 
Josep Mora en les grans tardes de 
bàsquet d'altíssim nivell. A Primera 
i contra el Madrid o el Barça. Amb 
herois que no tenen, com en "Xixi", 
la samarreta penjada. I això que al 
Palau sí que n'hi ha una...

Quan qualsevol persona passa 
avui per davant la preciosa roma-
nalla esportiva que és el Velòdrom 
o entra a l'arcaic Mora, per seguir 
amb els exemples, no té cap indici 
de la glòria passada que acumu-
len. No es tracta de viure del pas-
sat però a Mataró faríem bé de 
cuidar més la memòria històrica 
del nostre esport. Qui té clars els 
orígens, ja té una identitat.

La importància de la història
Ni clubs ni la ciutat donen prou relleu a les fites del passat

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOV. MATARÓ - PALAUTORDERA
Dissabte 4 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JOV. MATARÓ - GRANOLLERS AT.
Dissabte 4 | 19.30 h | Pavelló Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - GUINEUETA
Diumenge 5 | 16.30 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
UD MATARONESA- ARGENTONA
Dissabte 4 | 18 h | Mpal. Camí del Mig

BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MATARÓ FEIMAT - JAC SANTS
Diumenge 5 | 18.30 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET - S.NARCÍS
Dissabte 4 | 19.15 h | Pav. Eusebi Millán
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MATARÓ - ALMEDA
Diumenge 5 | 16.30 h | Palau Josep Mora

FUTBOL SALA 3a Divisió
FUTSAL ALIANÇA- FS CANET
Diumenge 5 | 12 h | Pavelló T. M. Roca

FORA
WATERPOLO Divisió Honor Masc. 
CATALUNYA - QUADIS CNM 
Dissabte 4 | 18 h | Piscina Sant Jordi
WATERPOLO Divisió Honor Fem. 
MEDITERRANI - QUADIS CNM 
Dissabte 4 | 13.30 h | Piscina Josep Vallès
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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6  MEDICARE SYSTEM

2  SANT CUGAT

MEDICARE SYSTEM: Ariadna Escalas 
(portera), Carla Fontdeglòria (3), Ona 
Castellví, Júlia Canal, Xantal Piqué 
(1); Joana Xicota, Anna Fontdeglòria, 
Aina Florenza (2), Aida Anton i Èrika 
Arellano (ps).

4  MIS IBÉRICA MATARÓ

2  SANT CUGAT

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter), Èric Florenza (1), Jordi Bartrès 
(2), Marc Figa (1) i Àlex Cantero – equip 
inicial-, Èric Serra, Oriol Lladó i Juan 
Sebastian Gómez (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

Les noies d’Albert Larrea es 
van mostrar molt superiors 
en tot moment

El Medicare System Mataró va do-
minar des de l'inici, trobant espai 
pel xut, moltes vegades des del 
centre de l’àrea. De seguida Carla 
Fontdeglòria va aprofi tar un rebuig 
per anotar el primer gol. Pocs mi-
nuts després, va ser Xantal Piqué 
qui va transformar en gol un rebot. 
Poc després van ser les visitants, 
que van aprofi tar un xut de lluny 
rebutjat per Escalas i una jugado-
ra santcugatenca va fer el 2-1. Les 
mataronines van saber mantenir 
el domini i Carla Fontdeglòria amb 

Els mataronins van 
imposar-se al Sant Cugat de 
Joan Carles Vadillo, un dels 
aspirants a l’ascens

El MiS Ibèrica Mataró va començar 
molt endollat el partit, i al minut 5, 
Florenza va aprofi tar un rebot per 
inaugurar el marcador. Una jugada 
individual de Serrallonga, amb un 
precís xut a l’escaire, va suposar 
l’empat a 1. Llavors es va entrar 
en una dinàmica de joc ràpid, amb 
ocasions a les dues porteries, sense 
un domini clar. Però a falta de 5 mi-
nuts pel descans, Jordi Bartrès va 
convertir una falta directa en el 2-1.

Al minut 4 de la represa, els visi-
tants van empatar de falta directa. 
Bartrès va executar una nova falta 
directa amb mestria i va tornar a 

un precís xut al segon pal. Però 
altre cop les de roig i negre van 
respondre ràpidament anotant el 
3-2. Encara abans del descans, Carla 
Fontdeglòria va anotar el seu ter-
cer gol convertint una falta directa 
i Aina Florenza va anotar el 5-2 en 
un brillant contracop.

La segona part va tenir poca 
història. El domini seguia sent de 
les locals tot i no ser tan incisives 
de cara a porteria. L’únic gol el va 
anotar Aina Florenza a les acaba-
lles del partit.

3 punts de confiança
Jornada 16
Voltregà - Liceo .........................................3-0
Rivas Las Lagunas - Vilanova ................. 2-1
Alcorcón - Gijón ..........................................1-4
Sferic Terrassa - Palau Plegamans ......0-4
MATARÓ - Sant Cugat ............................... 6-2
Cerdanyola - Bigues i Riells ..................... 1-1
Las Rozas - Manlleu ..........................Ajornat

Classificació
Gijón 42; Voltregà 41; Palau Plegamans 
39; Manlleu 29; Bigues i Riells 25; Las 
Rozas i Cerdanyola 20; Alcorcón i Sferic 
Terrassa 19; Rivas Las Lagunas 18; Liceo 
17; Vilanova 13; MATARÓ 12; Sant Cugat 7.

Desplaçament complicat
Aquesta setmana les mataronines 
visiten la pista del Bigues i Riells, 5è 
classificat, que ja va guanyar a Mataró 
per 0-4. El Mataró ha d'intentar plantar 
cara al rival, que ha cedit tres empats i 
dues derrotes a casa.

Surten de la zona de 
descens
Jornada 17
Sant Feliu - Calafell ...................................5-4
Palafrugell - Tordera ................................ 3-2
SHUM Maçanet - Asturhockey ................. 1-1
MATARÓ - Sant Cugat ............................... 4-2
Vilanova - Raspeig .................................... 5-3
Arenys de Munt - Barça B .......................0-2
GEiEG - Alpicat............................................4-6

Classificació
Palafrugell 36; Arenys de Munt 34; Astur-
hockey 32; Sant Cugat 30; Sant Feliu 28; 
Tordera 25; Barça B i Vilanova 24; Alpicat 
i Calafell 23; MATARÓ i Maçanet 22; GEiEG 
12; Raspeig 1 punt.
Desplaçament clau a Lleida
El Mataró juga a la pista de l'Alpicat, que 
es troba un punt per sobre, i sumar els 
tres punts seria molt important.

Gran victòria del Medicare 
System contra el Sant Cugat

El Mataró no va donar opcions. | D.F

1a Estatal Masc.

avançar al Mataró (3-2). Les oca-
sions mataronines es succeïen i un 
excels Riveiro les treia totes, de la 
mateixa manera que feia Grané amb 
les poques dels visitants. A un minut 
i mig del fi nal, una gran jugada de 
Figa es va resoldre amb un penal 
favorable al Mataró, transformat 
per ell mateix en el 4-2. Grané, a 
falta de 30 segons, va aturar una 
falta directa, evitant complicacions.

Victòria de mèrit del Mis Ibérica Mataró

www.eltotesport.com |  P. 3HOQUEI PATINS
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Els mataronins ratifiquen el 
seu estat de forma i aconse-
gueixen un triomf vital a la 
pista del Grup Barna

Després de la victòria la setmana 
passada a casa contra el Cornellà, 
el Mataró Feimat buscava ratifi car 
la seva millora també fora de casa i 
aquest passat diumenge tenia una 
ocasió immillorable per a fer-ho al 
pavelló de la Nau del Clot del Grup 
Barna, un rival directe en la lluita 
per la permanència, en un mag-
nífi c ambient de bàsquet amb les 
graderies completament plenes.

El partit va ser ple d'alternatives. 
Després d'un bon inici, els mataro-
nins es van veure a remolc tota la 
primera part, però van saber reac-
cionar a la segona a cop de triple, 
per sentenciar des de la línia de tirs 
lliures. Gran actuació de Ventura, 
Serratacó i Cabrera.

Els d'Alberto Peña ja es van 
mostrar molt superiors des 
del primer minut del partit

Després de la derrota a Sant Cugat 
el Mataró Parc Boet buscava re-
fer-se i tornar al camí de la victò-
ria a la pista del Bisbal Bàsquet, i 
els d'Alberto Peña no van perdre 
l'oportunitat per no deixar escapar 
el Sant Josep.

 Des del primer quart que ja van 
deixar clares les seves intencions 
amb un gran joc ofensiu que el seu 
rival era incapaç de contrarestar, 
deixava el partit en bona posició 
per als taronges que dominaven al 
fi nal del primer quart per 20 a 30.

Al segon quart, les prestacions 
ofensives van baixar, però la de-
fensa va permetre augmentar la 
diferència fi ns al 32-51 en arribar 
el descans, convertint la segona 
part en un simple tràmit.

Sergi Ventura, clau. | TOT MATARÓ

Imatge de la primera volta. | ARXIU

Victòria importantíssima 
fora de casa del Mataró Feimat

76 GRUP BARNA

80 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (5), Serratacó 
(24), Cabrera (14), Rodríguez (-), Ventura 
(16), Romero (9), Espiga (3), Tardio (-) i 
Miralles (9). 20 de 35 en tirs de 2, 9 de 22 
en tirs de 3 i 13 de 20 en tirs lliures.

PARCIALS: 22-19, 19-19, 16-20 i 19-22.

LLIGA EBA 
- Grup C

El grup de la cua cada 
cop s'estreny més 
18a jornada (25-26 de febrer)
Grup Barna - MATARÓ FEIMAT ....... 76-80
Castellbisbal - Calvià ....................... 94-85
Collblanc - Salt ...................................45-76
ARENYS - Martorell ............................ 71-81
Sant Nicolau - Menorca ...................84-72
Santfeliuenc - Olivar .........................59-71
JAC Sants - Cornellà .........................52-78

Classificació 
Calvià i Martorell, 31; Menorca i Salt, 
30; Collblanc, 28; ARENYS, Cornellà i 
Castellbisbal, 27; JAC Sants, Santfeliuenc 
i Sant Nicolau, 25; MATARÓ, Olivar i Grup 
Barna, 24.

19a Jornada (4-5 de març)
El Mataró Feimat rebrà el JAC de Sants 
aquest diumenge 5 a les 18.30 de la 
tarda al Josep Mora. Un altre partit per 
certificar la bona ratxa contra un altre 
rival directe. La victòria significaria 
atrapar als de Sants a la classificació.

Els de dalt segueixen 
sense perdonar 
18a jornada (25-26 de febrer)
Granollers - Santa Coloma ..............71-78
Sant Narcís - Sant Gervasi..............91-60
Bisbal - MATARÓ PARC BOET ..........54-80
Sant Josep - Badalonès .................. 71-60
Vic - Sant Quirze ................................93-75
Artés - CN Sabadell.......................... 89-63
Pia Sabadell - Sant Cugat ...............76-78

Classificació 
Sant Josep, 34; MATARÓ PARC BOET, 33; 
Vic, 32; Artés, 31; Santa Coloma i Sant 
Cugat, 30; Granollers (-1 partit), 26; Ba-
dalonès i Sant Narcís, 25; Bisbal, 23; Sant 
Quirze i Sant Gervasi, 22; Pia Sabadell i 
CN Sabadell (-1 partit), 21.

19a jornada (4-5 de març)
El Mataró Parc Boet rebrà la visita del 
Sant Narcís a l'Eusebi Millán aquest dis-
sabte 4 de març a les 19.15. Els gironins 
que estan situats a la part baixa de la 
classificació, no haurien de ser un rival 
molt complicat per als d'Alberto Peña 
si no volen veure com el Sant Josep 
s'escapa a la taula.

Copa Catalunya M.
Victòria contundent del 
Mataró Parc Boet a La Bisbal

54 BISBAL BÀSQUET

80 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), 
Canals (9), Smith (7), Hermoso (4), Naha-
rro (10), Franch (5), Corella (16), Pavkovic 
(13), Rubio (11) i Forcada (3). 19 de 35 en 
tirs de 2, 12 de 30 en tirs de 3 i 6 de 14 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 20-30, 12-21, 6-14 i 16-15.

el Esporttot BÀSQUET
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45 CB ROSER

52  PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: N. Fuentes, H. 
Kador, T. Gómez, E. Murat, A. García, A. 
Magriña, E. García, L. Cárceles, S. López, 
M. Harris, T. S. Butler, R. Kehoe.

PARCIALS: 22-12, 9-16, 10-8 i 4-16.

C. CATALUNYA
FEMENINA

Els favorits guanyen
1a jor. 2a Fase (25-26 de febrer)
Gramenet - CN Terrassa ..................57-52
Viladecans - Barça CBS ...................66-76
GEiEG - Cerdanyola .......................... 53-80
Roser - PLATGES MATARÓ ............... 45-52
Almeda - Jet Qsport ........................ 69-58

Classificació 
Gramenet i Barça CBS, 17; Cerdanyola, 
16; Almeda i PLATGES MATARÓ, 14; Roser 
i GEiEG, 13; CN Terrassa, 11; Jet Qsport i 
Viladecans, 10.
 
2a jornada (4-5 de març)
El Platges de Mataró rebrà al Mora el 
Basket Almeda aquest diumenge a les 
16.30 en el seu primer partit a casa 
de la fase d'ascens, rival amb qui es 
troba empatat a la classificació. Una 
victòria seria important per evitar que 
els tres primers classificats encara 
s'escapin més al capdavant de la taula 
classificatòria.

Les mataronines superen el 
CB Roser a la seva pista amb 
un ajustat 45-52 

Començava la segona fase per al 
Platges de Mataró al grup d'ascens, 
després d'haver acabat la primera 
fase del seu grup en tercera posi-
ció. Visitaven la pista de l'històric 
CB Roser de Barcelona, amb qui 
empataven en aquest grup buscant 
debutar amb bon peu.

El partit va ser totalment d'alter-
natives, amb un quart per a cada 
equip. Les locals van començar 
millor i van fer anar a remolc a les 
mataronines al llarg de tot el partit, 
malgrat que des del segon quart el 
partit ja estava molt més igualat.

La reacció defi nitiva va arribar 
a l'últim quart, quan les d'Adrià 
Castejón van anul·lar completament 
les barcelonines amb un defi nitiu 
parcial de 4 a 16.

Debut amb victòria. | ARXIU

El Platges de Mataró debuta 
amb victòria a la fase d'ascens

El Futsal Aliança 
busca el liderat

Els mataronins 
s'enfrontaran al Canet 
en el derbi maresmenc pel 
lideratge de la categoria

Partit important aquest diumenge 
5 al Teresa Maria Roca, a les 12 ho-
res, quan el Futsal Aliança Mataró 
rebrà la visita del Futsal Canet. 

Els canetencs són els primers 
classifi cats del grup amb 44 punts, 
ara ja amb tots els partits disputats 
després que empatessin amb el 
Lliçà d'Amunt al partit que tenien 
endarrerit. Els mataronins són se-
gons amb 43 punts, per tant, una 
victòria els suposaria superar el seu 
rival i convertir-se en els nous líders 
de la classifi cació quan encara que-
daran 10 jornades per disputar-se.

Els mataronins encara no han 
perdut cap punt des que Albert 
Sabaté és el nou entrenador i es-
peren seguir amb la mateixa ratxa.

Derrota clara del sènior 
femení del CV Mataró a Olot

Sense opcions a Olot. | ARXIU

Primera derrota a la fase 
d’ascens 

Primer partit contra un rival dels 
teòricament més complicats i pri-
mera derrota del sènior femení 
que, després de quatre victòries 
consecutives, va caure a Olot en 
un partit molt dolent.

L’Olot sempre va anar per davant 
en el marcador, tots els sets van 

ser pràcticament calcats, mal inici 
de les visitants que una vegada i 
una altra anaven acumulant errors.

OLOT 3-0 CV MATARÓ
CV MATARÓ: Desire Pérez, Olga Del 
Palacio, Mariona Rubio, Laia Rubio, Sandra 
Leo, Anna Marmol, Monica Cruz, Julia Villar, 
Berta Burgos, Laura Mateos, Alba Sanchez.
PARCIALS: 25-17, 25-22 i 25-17.
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23 SALLE MONTCADA

25 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach i 
Pascual Flores porters; Dani Aguilera, 
Bernat Bonamusa, Jan Bonamusa 
(3), Pol Vallhonesta (3), Àlex Bosch 
(1), Berenguer Chiva, Marc López (3), 
Carlos López (3), Bernat Muñoz (5), 
Marc Pey (5), Oriol Prat, Oriol Vaqué (2), 
Manel Núñez.

PARCIALS CADA 5': 3-1, 4-1, 7-2, 9-3, 
9-6, 11-9 descans; 12-11, 13-15, 16-18, 18-21, 
20-22, 23-25.

24 S.JOAN DESPÍ B

32 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres; Ona Muñoz (8), Sandra Fargas 
(9), Roser Villalba, Irene Hernandez (1), 
Saray Romero (6), Marina Seda (1), Glenda 
Alis (2), Clara Poo (2), Katina Juàrez, Tinna 
Falconi (1), Laia Nonell (1), Isa Latorre (1).

1A ESTATAL
MASCULINA

Els mataronins reaccionen a 
la gran sortida visitant i
s'emporten una victòria 
contra un rival directe

El Joventut va reaccionar després 
del fl uix partit de la setmana an-
terior i va aconseguir una valuosa 
victòria a Montcada, que li permet 
acostar-se a l'objectiu de la perma-
nència. Va ser un gran triomf i molt 
treballat per tots els jugadors, amb 
una molt bona intensitat defensiva. 

L'equip local, necessitava també 
un triomf, i va sortir en tromba i es 
posà 8-2, als 15 minuts de joc, amb 
l'atac mataroní bloquejat. Però el 
Joventut va reaccionar amb un par-
cial d'1-5 i es va posar en el partit. 

El canvi defensiu passant del 
3:3 al 5:1 a la represa, va fer agru-
par l'equip i així es va poder arri-
bar amb opcions al fi nal, després 
d'una segona part molt treballada 
per part de jugadors que fi ns ara 
no havien aportat tants minuts. 
De sortida es va fer un parcial de 
2-7, per completar un 5-14, des del 
8-2 fi ns al 13-16. A partir d'aquí els 
nervis van ser de l'equip local que 

Derrota del líder
21a jornada (25 febrer) 
S.Quirze - OAR Gràcia ....................... 27-26
Sesrovires - Sant Cugat .................. 32-27
Montcada - JH MATARÓ ...................23-25
La Roca - Bordils B ........................... 30-29
Palautordera - S.Joan Despí  .........22-25
Sarrià - Bonanova ..............................31-24
S. Martí Adrianenc - Granollers B ..36-31
Esplugues - S.Esteve Palaut. ......... 36-20

Classificació 
Granollers B 38, S. Martí Adr. 36; Sarrià 
313 Sant Quirze 32, Sesrovires 31, Sant 
Joan Despí 25; La Roca 23; JH MATARÓ 
17; Montcada 16; S.Esteve Pal. i Palau-
tordera 14; Sant Cugat, Bordils B i OAR 
Gràcia 13; Esplugues 11, Bonanova 7.
21a jornada (4 març)
JH MATARÓ - Palautordera  (DS 18 h)
Busquen dos punts que els apropin 
a la permanència. A la 1a volta es va 
guanyar 26-30. La temporada passada 
victòria visitant aquí per 24-30. 

Els de davant no fallen

20a jornada (25 febrer)
S Joan Despí B - JH MATARÓ .......... 24-32
Cardedeu - Coope Sant Boi ............32-26
Granollers At. - Sant Quirze .......... 39-42
Gavà - OAR Gràcia B ......................... 27-26
Ascó - Vilanova Camí ...................... 35-23
Canovelles - Lleida Pardinyes .......25-23
Montcada - Vilamajor .......................15-37
Classificació
JH MATARÓ 39, S. Quirze 35, Vilamajor 
31; Cardedeu 30; Granollers At. i Lleida 
Pardinyes 24; Canovelles i Ascó 18; Vi-
lanova Camí 17; SJ Despí B i Sant Boi 13; 
Gavà 9; Gràcia B 7; Montcada 1.
21a jornada (4 març)
JH MATARÓ- Granollers Atlètic (19.30 h)
Interessant partit contra la joventut 
granollerina.

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: Vilamajor 
B- JHM B 19-31; Juv. Mas (1a Cat). JHM- 
LLieda Pardinyes 28-29; Inf. masc. (Lli-
ga Cat. Sèria A2) S. Vicenç - JHM 22-30.
3a Cat: Llavaneres Caldetes - El Papiol 
38-23. 

Ja arriben a la vintena

Guanyen des de la defensa

L'equip femení del Joventut va arri-
bar a la vintena jornada consecutiva  
d'imbatibilitat després de guanyar a 
la pista del Sant Joan Despí B. 

És una victòria important que dei-
xa l'equip mataroní a només quatre 
punts d'assegurar la classifi cació 
per a les fases d'ascens. I queden 

sis partits encara...
El partit es va decidir a l'inici de 

cada part on l'equip groc-i-negre va 
estar superior i on va obrir l'escletxa 
en el marcador. 

La resta del partit va estar més 
igualat, amb imprecisions i errades 
per part dels dos equips.

va topar amb la bona defensa del 
Joventut que, tot i que el Montcada 
en algun moment es va posar a 
un gol, va controlar bé la situació.

Gran defensa mataronina. | P. DE LAMO

Sandra Fargas a la 1a volta. | ARXIU

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL
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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
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SIN LÍMITE
DE UNIDADES

Sólo 3cm de alto
Plato pietra desde

FRONTAL DE 
DUCHA FIJO
+ CORREDERA

PLAZO MEDIO
DE ENTREGA 48H

120x70
120x80

100x70
100x80

170x70
170x80

160x70
160x80

140x70
140x80

Antracita Cemento Beige blanco

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

Rejilla acero inoxidable INCLUIDA
Válvula incluida
Medidas disponibles en stock:

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

DESDEDESDE

215€

Precio para frontal transparente de 95cmPrecio para frontal transparente de 95cmPrecio para frontal transparente de 95cm
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6  QUADIS CN MATARÓ

6  CN TERRASSA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret 
(11 aturades), Ramiro Veich (2), Víctor 
Roqué, Marc Corbalán (1), Víctor 
Fernàndez, Raul Loste, Pol Barbena (1), 
Gustavo Guimaraes (2 , 1 de p.), Àlex 
Codina, Thomas Lucas, Pau Schnizler, 
Lluc Bertran, Marc Pannon (ps). 

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

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Terrassa va recuperar dos 
gols en el tram final

El Quadis CN Mataró tenia l'opor-
tunitat d'acostar-se al tercer lloc, 
però es va haver de conformar amb 
un empat davant l'equip que ocupa 
aquesta posició, el CN Terrassa.

El partit va ser vibrant i intens 
i de pocs gols, com ho són quasi 
tots els que disputen aquests dos 
equips, i l'equip egarenc el va aca-
bar empatant gràcies a dues grans 
accions del seu màxim golejador, 
Àlvaro Granados (19 anys), en el 
darrer quart per igualar el 6-4 amb 
el que el Quadis tenia el partit ben 
encarrilat. 

Des del primer moment es van 
veure defenses molt fortes i pres-
sionants i amb els dos porters rat-
llant a un alt nivell. El primer quart 
va acabar amb empat després de 
bons aprofi taments de les jugades 
d'home de més, faceta en la qual els 
dos equips van estar encertats.   En 
el segon quart, amb els dos porters 

El CN Barcelona atrapa 
el Quadis CN Mataró
 
16a jornada (25 febrer)
QUADIS CN MATARÓ - Terrassa ..........6-6
CN Barcelona - Rubí ...........................  14-4
Navarra - Catalunya .............................9-8
Molins - Barceloneta ...........................6-17
Canoe - Sabadell ................................ 10-10
Sant Andreu - Mediterrani .................. 5-7

Classificació 

Barceloneta 45; Sabadell 41; Terrassa 
34, QUADIS CNM i CN Barcelona 29, 
Sant Andreu 25, Canoe 21, Mediterrani 
20; Navarra 12; Catalunya, Molins 9; 
Rubí  7.

17a jornada (4 març)
Catalunya- QUADIS CN MATARÓ (18 h)

S'ha de guanyar
El Quadis després d'haver superat el 
se "Tourmalet" amb enfrontaments 
contra els tres primers, començarà a 
trobar-se rivals molt més assequibles 
davant els quals no pot fallar. 
El primer és el Catalunya a la piscina 
Sant Jordi, on la temporada passada 
s'hi va guanyar 8-14, però en l'anterior 
es va caure 9-8. A la primera volta a 
Mataró el Quadis es va imposar amb 
claredat per 10-4.

El Sant Andreu tercer
11a jornada (18 febrer)
LA SIRENA CNM - Dos Hermanas ....dia 2
Concpeción - Moscardó ......................8-14
Zaragoza - Terrassa ..............................6-8
Sant Andreu - Mediterrani ................ 18-8
Sabadell - Rubí. ....................................dia 1

Classificació 

Sabadell 33; LA SIRENA CNM 27; Sant 
Andreu 25; Mediterrani 24; Moscardó 
i Terrassa 19; Rubí 8; Dos Hermanas 6; 
Zaragoza 4, Concepción 3.
13a jornada (4 març)
Mediterrani-  LASIRENA CNM (13.30 h)
Bon test de cara a l'Eurolliga
La Sirena CNM després d'haver jugat 
el dijous contra Dos Hermanas té un 
bon test el dissabte a Sants davant 
el "Medi".

Segon empat seguit a casa

Gran partit de Mario Lloret sota els pals. | DANIEL FERRER

Div.Honor Fem.

molt inspirats, només Barbena va 
trobar forat, per donar avantatge 
al Quadis al descans. 

A la represa els àrbitres van co-
mençar a xiular moltes exclusions i 
el parcial va acabar igualat. A l'inici 
del darrer, un gol de Corbalán, amb 
doble superioritat, va donar dos 
gols d'avantatge. Però, com ja s'ha 
dit, va remuntar el Terrassa amb 
dos gols de Granados, en un tram 
fi nal en el qual els col·legiats van 
carregar molt al Quadis d'exclusi-
ons, com si volguessin compensar 
la doble exclusió anterior.

Aquest passat cap de setmana es va 
superar la mitja temporada d'escacs 
i el Club Escacs Mataró hi arriba en 
un quàdruple empat  a punts en la 
lluita per aconseguir el segon lloc, 
que dóna dret a promocionar a se-
gona divisió. El Mataró, que té el 
desempat advers, s'enfrontava amb 

el Sant Josep B, el líder, esperant 
esgarrapar punts.

Resultats:
Preferent: MATARÓ 8 - 2 Sant Andreu C
1a Provincial: Colmena B 7,5-0,5 MATARÓ B
2a Provincial: Masnou B 5,5-0,5 MATARÓ C
Prom. SUB-12: MATARÓ SUB12 4 - 0 Vacant

L'Escacs Mataró lluita per la 2a posició

el Esporttot WATERPOLO
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10 UVSE BUDAPEST

9  LA SIRENA CNM

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

PARCIALS: 5-3, 2-1, 2-0, 1-5.

Amb un parcial final de 0-5 
va treure un magnífic 10-9 de 
la capital hongaresa

L'equip de La Sirena CN Mataró te-
nia el passat dissabte un dels partits 
més importants de la temporada 
a la piscina de l'UVSE Budapest, 
i va treure un valuós resultat de 
10-9 de la capital hongaresa, que 
dóna moltes esperances de cara 
al partit de tornada del pròxim 11 
de març al Sorrall.

I la cosa no va ser fàcil, ja que 
l'equip hongarès dominava per 10-4 
poc després d'iniciar-se el darrer 
quart, però les noies de Florin 
Bonca van treure tot el caràcter 
guanyador per fer un parcial fi nal 
de 0-5 i acabar amb una mínima 
derrota que obre les portes a la 

Alba Bonamusa, clau. | @RFEN_DIRECTO

classifi cació per a la fase fi nal de 
l'Eurolliga.

El partit va començar bé, ja 
que La Sirena, amb gols d'Ona 
Meseguer i Marta Bach es va po-
sar per davant (1-2). Però el campió 
hongarès va reaccionar i amb un 
parcial de 4-0, amb dos gols en su-
perioritat es va posar 5-2. El segon 
gol d'Ona Meseguer va reduïr per 

frenar una mica els ànims locals. 
Al segon quart Laura López va 

posar el 5-4, però novament va 
reaccionar l'equip local, amb una 
esplèndida Gabriela Szucs, l'ex-
jugadora del Sabadell, que amb el 
seu tercer gol va permetre el seu 
equip arribar al descans amb tres 
gols d'avantatge (7-4).

I el tercer quart, aquell que sol 
decidir molts partits de waterpolo, 
va ser totalment favorable a l'UVSE 
Budapest que va fer un parcial de 
2-0. I a l'inici del darrer quart Szucs 
encara va fer pujar el 10-4 al marca-
dor. Aleshores La Sirena va treure 
el caràcter i va anar reduint, davant 
la incredulitat de les hongareses 
que semblaven contemporitzar per 
mantenir la diferència i van veure 
com se'ls anava reduint. I Gibson, 
Dance, Alba Bonamusa, amb dos 
gols, i Laura López, quan faltaven 
de 30 segons per acabar, van aca-
bar posant l'esperançador 10-9 al 
marcador.

I si El Sorrall és una olla de pressió, 
l'objectiu de la fi nal four és possible.

Els altres marcadors de quarts:

ANADA:
Kinef Kirishi 21 - 6 Ugra Kanthy Mantsiysk
Dunaujvaros 9 - 12 CN Sabadell
Plebiscito Padova 10 - 10 Olympiacos Pireu
TORNADA:
Ugra Kanthy Mantsiysk 9 - 13 Kinef Kirishi

Extraordinari resultat de La 
Sirena CNM a Budapest

Sense victòries per 
l'Iluro Hockey Club

Albert Ramos cau a semis de Rio, 
però puja en el rànquing mundial

Va perdre davant el número 
8 del món, l'austríac Dominic 
Thiem en semifinals, però 
l'any passat havia caigut a 
setzens de final  

El tenista mataroní Albert Ramos 
es va quedar sense poder disputar 
la seva primera fi nal d'un torneig 
ATP-500, ja que a la semifi nal del 
torneig de Rio de Janeiro va ser 
derrotat clarament per 6-1, 6-4, 
per l'austríac Dominic Thiem, que 
és l'actual número 8 del rànquing. 

Per arribar a semifi nals havia 

derrotat l'argentí Nicolas Kicker 
per 6-2 i 6-3 i, abans havia supe-
rat el francès Stephane Robert per 
6-20, 6-0 i l'italià Fabio Fognini per 
6-2, 6-3.

De tota manera l'Albert Ramos 
que afrontava aquest torneig en el 
lloc 25è del rànquing mundial (que 
ja era el millor de la seva carrera) 
puja un graó el seu llistó, fi ns al lloc 
24è, ja que l'any passat en aquest 
mateix torneig havia caigut en set-
zens de fi nal i per tant supera la 
puntuació que havia de defensar.

 Aquest cap passat cap de setmana, 
l'equip masculí de l'Iluro HC va cau-
re clarament per 6 a 0 davant del 
Barça, tot i que sense veure's afec-
tades les opcions de permanència.

I tercer empat consecutiu per al 
femení, en aquest cas davant del 
Castelldefels. Un empat que estreny 
la taula i només 2 punts separen 
el 3r del 7è classifi cat.

El dissabte 4 a les 16 h el masculí 
s'enfrontarà al Vallès Esportiu, i 
el diumenge 5 a les 10 h el femení 
contra el Júnior, tots dos a casa.

www.eltotesport.com |  P. 8POLIESPORTIU
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3  MOLINOS

2  UD MATARONESA

UD MOLINOS: Pulido, Castillo, Abel 
Moreno, Deniz, Llavero, Gerard, Badre, 
Adrián (Oscar 79’), Beltran, Jorge 
(Augusto 62’), Grau, Isaac (Moreno 87’), 
Gorka, Fco. Javier i Daniel.
UD MATARONESA: Rafa, Oriol, Carlos, 
Joel (Peque 52’), Comas (Bryan 87’), 
Tommy, Peña (Hassan 68’), Vicente 
(Aitor 87’), Koke, Aldo, Miguel i Paco.

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre rep el 
quart classificat

Aquest cap de setmana torna la 
competició de la 2a Catalana de 
futbol després del descans de 
Carnestoltes. I per al Mataró ve-
nen dos partits decisius de cara 
a les seves aspiracions d'ascens, 
ja que rebrà de forma consecu-
tiva al Municipal del Centenari a 
Guineueta (4t) i Llefi à (3r), que 
són els dos únics equips que han 
pogut derrotar l'equip groc-i-negre 
aquesta temporada.

A la primera volta l'equip ma-
taroní va perdre al camp de Nou 
Barris per 3-1, i ara busca un tri-
omf que permeti deixar despenjat 
un equip que en les cinc darreres 
jornades ha patit tres derrotes, les 
dues darreres a casa seva per 2-3 
davant Europa B i Llefi à.

Aquest equip barceloní ha visitat 
el Municipal del Centenari en les 
quatre darreres temporades amb 

aquests resultats:
2014-15 CEM - Guineueta 2-2
2013-14 CEM - Guineueta 3-3
2012-13 CEM - Guineueta 1-4
2011-12  CEM - Guineueta 5-2. 

Per la seva part la UD Cirera en la 
lluita per evitar el descens juga al 
camp de l'Esportiu Joventut Can Pi 
a l'Hospitalet el diumenge a les 16 
hores. És un partit important per 
als seus objectius, ja que el rival 
està en penúltim lloc amb 18 punts 
i guanyar-lo signifi caria deixar-lo 
ja a 9 punts. 

La UD Molinos va aconseguir, en 
partit endarrerit, una altra victòria 
en un derbi consolidant-se com el 
"rei dels derbis" de 3a Catalana 
en l'àmbit local: n'ha guanyat cinc 
de cinc.

Va ser un derbi vibrant, que va 
començar amb la Mataronesa més 
dubitativa, i amb un Molinos més 

Torna la competició 
amb el Mataró líder

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)

Classificació actual
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.

L'Argentona visita el 
Camí del Mig
El partit més atractiu és al Camí 
del Mig, on juga l'Argentona que és 
co-líder. Pla d'en Boet té un partit 
important davant un rival directe i La 
Llàntia rep un equip de la zona baixa.
L'únic que es desplaça és el Molinos 
que busca la quarta victòria consecu-
tiva a Arenys de Mar.

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)

Classificació actual
Districte 030 CE i Argentona 47; Young 
Talents 46; Premià Dalt 44; MOLINOS 
41; Singuerlín 39; 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.

Visita de l'Espanyol B
Interessant partit el dissabte a les 
17.30 h al Municipal del Centenari on 
el CE Mataró (11è amb 26 punts) rep 
l'Espanyol B (7è amb 37).

El CE Mataró afronta dos partits 
clau camí de l'ascens a 1a

actiu, la qual cosa el va portar a 
avançar-se amb un 2-0 al quart 
d'hora de joc, amb gols de Beltrán i 
Adrián.  Però va reaccionar l'equip 
arlequinat empatant amb gols de 
Comas i Tommy. I encara Grau va 
marcar, abans del descans, el que 
seria el gol del triomf. 

A la represa va continuar el joc 
intens, però el marcador ja no es 
va moure.

Tercera Catalana

Lliga Nac. Juvenil

El "rei dels derbis" no falla: 5 de 5

Imatge d'aquesta temporada. | ARXIU

L'enfrontament de la 1a volta. | ARXIU

el Esporttot FUTBOL
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Les juvenils laietanen-
ques Hannah Ruiz i Alba 
Rodríguez campiones 
catalanes en pista coberta i el 
cadet Marc Fernàndez campió 
d'Espanya de cros de clubs 

El passat cap de setmana es va dis-
putar a Sabadell el Campionat de 
Catalunya juvenil en pista coberta 
i la representació dels dos clubs 
mataronins va portar tres meda-
lles, dues d'or per al CA Laietània 
i una de bronze per al GA Lluïsos.

Les dues medalles d'or van ser 
per a Hannah Ruiz (CAL) que va 
quedar campiona en els 1500 m 
amb un temps de 4:56,10 i per a 
Alba Rodríguez (CAL) que va gua-
nyar en salt amb perxa amb una 
marca de 3,35 m.

La medalla de bronze va ser per 
a Pau Rey (GALL) que va quedar 3r 

Hannah Ruiz i Alba Rodríguez en imatges d'arxiu. | ARXIU

El cap de setmana atlètic ens 
porta tres títols cap a Mataró

en salt d'alçada amb una magnífi ca 
marca d'1,84 m. I també van fregar 
el podi Eloi Caparrós (CAL) que va 
ser 4t en salt amb perxa amb 4,25 
m, Rosa Maria Buscà (CAL) 4a en 
triple salt amb 11,44 m i Ariadna Ollé 
(GALL) 4a en 800 m amb 2:27,15.

I altres fi nalistes van ser Sergi 
Adalid (GALL) 5è en 400 m amb 
51,70, Aleix Aznar (CAL) 6è en 1 
500 m amb 4:31,01, David Vallès 
(CAL) 6è en triple amb 12,68 m, 
Helena Torres (CAL) 7a en perxa 
amb 3,15 m i Oussama Blal (GALL) 
8è en 800 m amb 2:04,37.

Marc Fernàndez campió d'Es-
panya de cros de clubs cadets
Un altre fet destacat del cap de 
setmana a nivell atlètic de base 
va ser el Campionat d'Espanya de 
Cros per clubs que es va disputar 

a Oropesa.
Marc Fernàndez l'atleta cadet del 

GA Lluïsos, formant part de l'equip 
de l'AA Catalunya, pel conveni que 
hi ha entre aquests dos clubs, es 
va proclamar campió d'Espanya 
de clubs, sent el millor classifi cat 
del seu equip arribant en el 4t lloc, 
cosa que el fa candidat a medalla 
en el pròxim campionat d'Espanya 
individual.

També va participar l'equip feme-
ní del GA Lluïsos format per Laura 
Pelegrí, Clara Hernàndez, Beatriz 
Domínguez, Verónica Fernández, 
Ana Esther Fidalgo i Ángela Pareja, 
gràcies a la seva classifi cació al 
darrer campionat de Catalunya. 
L'equip no ha pogut puntuar, ja 
que algunes de les seves corredo-
res han estat doblades veient-se 
obligades a retirar-se, seguint una 
normativa de la prova força injus-
ta. Però el mèrit de ser-hi no els el 
pot treure ningú.

Ariadna Ollé i Pau Rey amb Sara Dorda; Marc Fernández.  | CEDIDES

L'equip de cros del GA Lluïsos. | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 10ATLETISME

TOTESPORT 1466 (10) .indd   1 1/3/17   13:21



Presentació dels actes.

Un tren de Rodalies arribant a Mataró. Cedida 

 La reivindicació de Mataró de 
recuperar la connexió ferroviària 
amb l’aeroport del Prat ha rebut un 
petit baló d’oxigen, que contrasta 
amb les repetides negatives que 
fi ns ara s’havien recollit. 

Segons informa l’agència EFE, 
el Director General de Transports 
i Mobilitat de la Generalitat Pere 
Padrosa ha adreçat una carta a l’Al-
calde David Bote comprometent-se 
a estudiar aquesta connexió. Bote 
s’hi agafa per reivindicar “la ne-
cessitat de connectar el Maresme, 
amb el desenvolupament econò-
mic del territori, millorar la mobi-
litat i atraure inversors”.

El director general de transports i mobilitat es 
compromet a estudiar la recuperació del servei  

Porta oberta al tren directe a 
l’aeroport?

 Els actes a Mataró amb motiu 
del Dia de la Dona comencen el 
28 de febrer i acaben el 2 d’abril. 
Es tracta d’un programa amb 26 
propostes organitzades per dife-
rents entitats i destinades a públics 
de totes les edats amb l’objectiu 
de no oblidar el camí recorregut 
fi ns ara. 

El lema d’enguany és “Juntes 
ho aconseguirem!”. Entre les ac-
tivitats n’hi ha dirigides a totes les 
franges d’edat perquè la consci-
enciació es vol estendre com una 
taca d’oli. Per aquest motiu, s’han 
s’organitzat diferents sessions de 
conta contes pel públic familiar, 
exposicions, taules rodones i xer-
rades pel públic general i també 
hi ha activitats dirigides als joves, 
ja sigui als centres educatius com 
al Tecnocampus.

El jardí de la memòria
L’acte central està previst que se 
celebri el pròxim 11 de març, a la 
plaça de Santa Anna amb una ac-
ció teatral sota el títol “El jardí de 
la memòria” i que farà un recor-
regut poètic per la vida i obra de 
dones que la història no ha tingut 
en compte.  | Red

Mataró programa més de 
25 activitats

“Juntes ho aconse-
guirem”, el lema del 
Dia de la Dona

6

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

La carta de Padrosa assegura 
que la Generalitat estudiarà la co-
municació entre Mataró i l’aero-
port i es farà un informe adjunt 
a la proposta de redisseny de la 
xarxa actual de Rodalies. Aquest 
posicionament, si bé no és cap 
compromís en ferm, sí que és una 
esmena a la posició defensada fi ns 
ara per la Generalitat que en pa-
raules del Secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat Ricard Font havia 
titllat de “tècnicament impossi-
ble” la connexió entre El Prat i el 
Maresme.

Mataró va perdre la connexió di-
recta amb l’aeroport l’any 2005.Red

L'alcalde David Bote ja ha anunciat que des de l'Ajuntament de 
Mataró continuaran lluitant per recuperar el tren directe Mataró 
- El Prat, ja que es tractaria d'un impuls econòmic molt impor-
tant per a la ciutat i s'aferra a la carta rebuda per la Direcció 
General de Mobilitat, que no té en compte les declaracions de 
la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat que deia que les vies 
de Plaça Catalunya que no poden arribar a l'Aeroport del Prat. 

"Un impuls econòmic"

CiutatCiutat núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017

Tot ciutat tren aeroport + dia dona.indd   1 28/2/17   9:58



D'Callaos, en una fotografia d'arxiu al Clap arxiu 

Sempre arriba tard
però per veure les 
novetats no 
es fa esperar

#tanfácilquenotelocrees

AKÍ CABRERA DE MAR
Ctra. Nacional II, Km. 644

És moment de viure
el teu jardí. Descobreix 
la nova col·lecció i treu 
partit al teu jardí amb
els millors serveis.

AF Faldón AKI Cabrera 138x91,13 CAT.indd   1 24/02/2017   10:37

El grup de La Canija estrena gira amb nou directe, abans 
de gravar el seu cinquè disc

D'Callaos inicia dissabte al Clap 
la seva D'Vuelta   

 Són de Terrassa però sempre 
ha estat un grup que ha tingut en 
el Clap de Mataró, la seva segona 

casa. Demà dissabte, la Casa de 
la Música programa el concert de 
D'Callaos.

El grup torna amb les piles car-
regades d'il·lusió després de la re-
eixida gira de "La Canija" amb La 
Gran Pegatina, formant part de la 
formació ampliada dels mestres 
de la rumba festiva de Montcada. 
Ara és el torn dels terrassencs, que 
tornen a la carretera per demostrar 
que estan al seu millor moment, 
en el punt just de maduresa.

El retorn
"D'Vuelta" serà una gira de sales 
que els portarà per tota la penínsu-
la presentant un nou directe amb 
moltes sorpreses, sense deixar de 
costat el repàs dels seus millors 
èxits. Al novembre gravaran un 
nou single que portarà per títol 
"Tu boca" i que comptarà amb la 
col·laboració d'una de les artis-
tes més consagrades i volgudes 
de la indústria musical nacional. 
Comença una nova etapa pel grup, 
que culminarà amb l'enregistra-
ment del seu cinquè disc d'estudi 
quan acabi aquest 2017 que, de 
moment, estrenen a Mataró.  | Red
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Divendres 

3 de març

22.00h // 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
6. Mataró) //
Entrades exhaurides.

MANEL,
AMB TOT VENUT AL CLAP

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Chicuelo - Mezquida
Dissabte 4 març / 20.30h / La Sala 
d'Argentona (Pl. Nova, Argentona) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 13€.
Concert on un dels pianistes més 
prometedors de l’escena jazzísti-
ca coincideix a l’escenari amb el 
guitarrista de referència del pa-
norama fl amenc.

Ismael González
Dissabte 4 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
El jove músic extremeny establert 
a Barcelona des del 2011 presen-
ta el seu últim disc, "Ahora soy", 
en acústic i en un ambient íntim.

Kalina Macuta i Daniel Blanch
Dimarts 7 març / 18h / C.C. Calisay 
(Riera del Pare Fita, 31. Arenys 
de Mar)
Concert de piano i violí a càrrec 
de Kalina Macuta i Daniel Blanch.

GospelSons + N'awlins Six
Divendres 10 març / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Anticipada: 7€. Taquilla: 10€.
Concert "Back to the Roots", un 
retorn a les arrels de la música gòs-
pel i el jazz.

Mireia Vives i Borja Penalba
Dissabte 11 març / 21.30h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Entrada: 8€.
"Cançons de fer camí", cançons 
pròpies i poesia musicada.

TEATRE I DANSA //

Fet a Mataró: 'Frankenstein'
Dies 3, 4 i 5 març / Divendres 21h, 
dissabte 18 i 21h i diumenge 20h 
/ Can Gassol (Pl. Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Preu: 6€.
Adaptació teatral basada en el llibre 
original de l’autora Mary Shelley 
publicada l’any 1818. Dirigit per 
Pere Vàzquez, tracta d'un relat 
més humà de la història.

Toc Toc
Dies 4 i 5 març / Dissabte 21h i 
diumenge 18h / Teatre La Massa 
(Pl. del Teatre, 3. Vilassar de Dalt) 
/ Anticipada: 11€. Taquilla: 13€.
Espectacle comèdia a càrrec de la 
Cia. La Cúpula de Guastavino. Sis 
personatges es troben a la sala d’es-
pera d’un psiquiatra molt famós.

Guia cultural

La gira del grup barceloní  fa 
parada aquest divendres 3 de 

març per presentar el seu nou 
àlbum "Jo competeixo" a la Sala 
Clap de Mataró. Després d’una gira 
de teatres amb la majoria d’afora-
ments complets i bisos amb públic 
dret, Manel es retroba 
amb les sales de con-
certs, abans d'inici-
ar una breu gira 
europea.  
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'La Corona d´espines'
Diumenge 5 març / 18h / Casal 
Joventut Seràfi ca (Josep Baralt, 
s/n. Arenys de Mar) / Entrada: 7€. 
De Josep Mª de Sagarra. A càrrec 
del Grup Qollunaka de Terrassa. 
45è Concurs de Teatre Amateur 
Premi Vila Arenys de Mar.

Dones de Troia
Divendres 10 març / 20.30h / 
Auditori La Saleta (Pl. dels Bous, 
1 Mataró)
Una obra d'Esteve Albert. 
Direcció d'Imma Llorens i Encarna 
Hernández. Organitza: Els Dimarts 
del Llimoner.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 3 març / 17.30h: El conte 
de la rotllana: "L'aprenent de geni", 
de Mercè Company i Agustí Asensio. 
Dimecres 8 març / 17.30h: Art 
Time especial 'Dones pintores'.
Dijous 9 març / 17.30h: Dijous a la 
Biblio: conte i manualitats "El gran 
xof!", de A. H. Benjamin.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 3 març / 18h: El Club 
dels Superagents Lectors: per a 

nois i noies de 9 a 12 anys.
Dimarts 7 març / 18h: L'Hora 
del Conte especial 'L’Artur i la 
Clementina' d’Adela Turin.
Dimecres 8 març / 18h: Club Gomet 
Blau: tertúlia literària per a infants 
de 6-7 anys. 

Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró Mataró). 
Dimecres 8 març / 18h: L'Hora del 
Conte Especial Dia de la Dona "Les 
superheroïnes de la Lili", adapta-
cions de contes populars. 
Dijous 9 març / 18h: Club Gomet 
Vermell: tertúlia literària per a in-
fants de 8 a 10 anys.  

ESPECTACLE /

Rhümia
Diumenge 5 de març / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 17€. Amfi teatre: 14€.
Premi Zirkòlika 2016 al Millor 
Espectacle de Circ. Humor, jocs de 
paraules, música, i grans dosis de 
tendresa i emoció, per a petits i grans.

MÚSICA /

D'Callaos + Tremenda Muela
Dissabte 4 març / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 9€.
La banda en la gira de sales 
"D'Vuelta", presentant el nou 
directe amb moltes sorpreses, 
i repassant alhora els seus èxits. 
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CIRC AL CASAL /

'Propers'
Diumenge 5 març / 12h / Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Entrada: 7€.
Espectacle còmic, absurd i partici-
patiu per a grans i petits. A càrrec de 
Cia. JAM i Cia. Fadunito. Organitza: 
Circulant, circ en moviment!

TRADICIONS /

Serra la vella: Tallada de la 
primera pota
Diumenge 5 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró).
Cada diumenge de Quaresma 
grans i petits veuran com la Vella 
perd una pota mentre es canta 
la tornada tradicional.  

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".

Buc de contes
Dijous 9 març / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Fabiola, de Lamat Teatre.

XERRADES I LLIBRES /

'Un pont de versos'
Divendres 3 de març / 19h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Salvador 
Riera, Marieke Maerevoet, Rosa 
Tirado i Laia Fàbregas. Recitaran 
Carme Faja, Genís Mayola, Marisa 
Cardenal i Sandra Cabrespina.

Cinema: 'El pan nuestro de 
cada día'
Divendres 3 març / 19h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
Dins el cicle "Cinema, anarquisme 
i rebel·lia". Organitzen: Comissió 
Any Joan Peiró i Fundació Unió de 
Cooperadors de Mataró. 

Recital poètic a dues veus
Divendres 3 març / 19h /  
Biblioteca Fidel Fita (c. Bonaire, 
2. Arenys de Mar)
Poemes de "Tot el blat i Amor to-
tal" a càrrec de Christelle Enguix 
i Laia Noguera.

Sindicalisme: Una cosa 
d'homes?'
Dissabte 4 març / 18h / Seu de 
la CNT (c. Nou de les Caputxines, 
10. Mataró)
Xerrada a càrrec de Juliana Vélez i
d'Isabel Benítez.

'Què és l'estimulació cognitiva?'
Dilluns 6 març / 17h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Entrenar la teva ment per mante-
nir-la activa. Xerrada a càrrec de 
Chantal Blanco (psicòloga).

'Risc i seguretat a internet'
Dimarts 7 març / 19h / Espai 
Gatassa (c. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró)
Xerrada a càrrec dels Mossos d’Es-
quadra Mataró.

'L'espai privat: cicle vital, en-
torn familiar i activitat cultural 
de les dones jueves medievals'
Dimarts 7 i 14 març / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades "La dona jueva 
en la Catalunya de l'Edat Mitjana", 
coordinat per l'Institut d'estudis 
Nahmànides de Girona. 

Anorèxia, Bulímia, Vigorèxia, 
Ortorèxia... Què sabem sobre 
els trastorns de la conducta 
alimentària?'
Dimarts 7 març / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de Ma Àngels 
Fonollosa, psicòloga.

Contacontes 
Dissabte 4 març / 17h / Llibreria 
Index (c. Miquel Borotau, 8-10. 
Vilassar de Mar)
"Frida Kalho" i "Monstre de Colors", 
a càrrec d'Adrià Pulpillo. Xocolatada 
gentilesa de Pastisseries Falgueras.  

Contacontes i taller
Dissabte 4 de març / 18h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)
Narració dels contes "Max el va-
lent" i "La cabra goluda".

'Els colors d’Els Pastorets'
Dissabte 4 març / 18h / Can Serra. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró).
Activitat familiar. Taller de ma-
quillatge dels personatges dels 
Pastorets de Mataró. 

'Jai el mariner'
Diumenge 5 març / 18h / La Sala 
d'Argentona (Pl. Nova, Argentona) 
/ Entrada: 7€.
Espectacle familiar. Tres comedi-
ants van de port en port explicant 
aventures de mar.

'Bambi, la vida al bosc'
Diumenge 5 març / 18h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 5€. 
Taquilla: 6€.
Teatre familiar a càrrec de la Cia. 
El Replà Produccions. 

Taller d'educació emocional - 
nens de 3 a 8 anys
Dies 6 i 13 març / Clínica Issa (c. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Documental: 'Sonita'
Dimecres 8 març / 19.30h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Preu: 3€.
Projecció del documental que nar-
ra la història d’una jove afgane-
sa que a través de la música rap 
denuncia els matrimonis forçats. 

Dones Melindroses? Llegim 
en femení
Dimecres 8 març / 19h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona)
Lectura de textos amb les dones 
com a protagonistes. Acompanyat 
de xocolata amb melindros. 

'La Drakkar de ciment'
Dijous 9 març / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec 
de l'autor, Josep Balateu i Remei 
Ribas (l'àvia Remei). 

'La salut de la dona. Mesures 
de prevenció al llarg de la vida'
Dijous 9 març / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró) 
Xerrada a càrrec de la Dra. Teresa 
Gómez (ginecòloga). Organitza: 
Maresme Oncològic. 

'Diferents mirades de la 
literatura'
Dijous 9 març / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
La periodista Teresa Carreras 
modera el col·loqui entre Pilar 
González-Agàpito, Marta Novellas, 
Maria Català i Emília Illamola.

'El model ambiental'
Dijous 9 març / 19.30h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Josep Puig 
Boix i Santiago Vilanova. Organitza: 
Òmnium Cultural i ANC.

'Mistica conilla'
Dijous 9 març / 19.30h / Llibreria 
Index (c. Miquel Borotau, 8-10. 
Vilassar de Mar)
Presentació del llibre de Jordi Lara.

'El setè àngel'
Dijous 9 març / 19h / Dòria Llibres 
(C. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de David 
Cirici, Premi Sant Jordi 2016.

TALLERS I CURSOS //

Ioga Hatcha - Fitness 
Cons cient
Dijous 9 març / 18h / Clínica Issa 
(c. Nou, 46. Mataró) / Gratuït / 
Inscripció prèvia: 93 790 22 14 o 
gemma@clinicaissa.com.
Sessió pràctica gratuïta per provar 
aquesta disciplina.

VARIS /

Explora 360º
Dissabte 4 març / A partir de les 
11h / Biblioteca Municipal (c. Gran, 
3-5. Argentona)
Dins d'una cúpula-planetari  es 
realitzaran dos sessions de Conte 
infantil en 360º, una sessió de 
Planetari familiar i una sessió de 
Cinema científi c en 360º.

Portes Obertes local del Grup 
Ferroviari Mataró
Dissabte 4 març / De 17 a 20h /
Local del Grup Ferroviari (Rda. 
Barceló, 71 B. Mataró)

RUTES I VISITES //

Nau Gaudí i Col·lecció Bassat
Diumenge 5 març / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
Visita guiada al primer edifi ci d'An-
toni Gaudí i a l'exposició. 

FESTES I FIRES //

Dia Institucional d'Andalusia
Diumenge 5 març / Plaça 
Andalusia (Mataró)
11h, ofrena fl oral al monòlit de Blas 
Infante. 11:30h, exhibició de ball 
andalús a càrrec dels quadres de 
ball de la Casa d'Andalusia. 12:30h, 
conferència "Andalucia, una ti-
erra, una identidad" de Miguel 
Santiago Losada, llicenciat en 
biologia per les universitats de 
Sevilla i Còrdova. 13:30h, vi d'honor. 

Fira d'Artesania
Diumenge 5 març / De 10 a 15h / 
La Riera d'Arenys de Mar
Venda de productes artesanals, 
fets a mà.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

SEMINARI /

'Sexe, desenvolupament i 
evolució'
Del 7 al 30 de març / 19:30h / Sala 
d'actes Can Palauet (c. d'en Palau, 
32. Mataró) i Can Boet / Gratuït. 
Cicle de 8 conferències (els dimarts 
i els dijous), un taller i una sortida 
(els dissabtes). 

HOMENATGE /

Homenatge a Manel Salicrú
Divendres 3 març / 19.30h / 
Basílica de Santa Maria. Capella 
dels Dolors (Mataró)
Acte de record i homenatge, amb 
Roser Salicrú, Agàpit Borràs i Joan 
Giménez. Presentació núm. 117 de 
la revista Fulls del Museu Arxiu.

Agenda núm. 1761 del 24 del 3 al 9 de març de 2017

Agenda 1761.indd   5 1/3/17   19:28



Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Inauguració: diven-
dres 3 de març a les 19.30h. Fins 
al 6 d'agost:
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Jaume Sans. El context artístic 
(1930-1960).

Eugeni Forcano i la moda dels 
60
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita, 
31. Arenys de Mar) / Inauguració: 
divendres 3 de març a les 20h. 
Fins al 26 de març.
Exposició de les fotografi es 
dels catàlegs de l'empresa Tilsa 
(1968-1970).

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

'Històries dins d'una ampolla'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Fins 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.

'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.

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

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

'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.

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

'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 
de Sala Cabanyes.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró) / 
Fins al 13 de març:
• 3r Concurs de cartells de 
Carnestoltes de Mataró.
Fins al 17 de març:
• Vuitena Mostra Eureka!

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

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

Sobre paper. Pintures
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 2 d'abril.
De Josep M. Codina.

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

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

'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 //

'Trebor: Entre dos mons'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: 
divendres 3 de març a les 19.30h. 
Mostra d’olis i aquarel·les de l'ar-
tista premianenc Robert Orús 
Salvador. Organitza: Associació 
Sant Lluc per l'Art.
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Des de primers d’aquest any, i coincidint amb 

el seu 30è aniversari, l’HVM ha incorporat 

al seu equipament, el primer servei comar-

cal de Tomografia Axial Computeritzada (TAC) de 

veterinània, fent així un gran pas en els diagnòstics 

per imatge. Així, amb la seva experiència de 30 anys 

de dedicació, l’HVM segueix oferint el millor de la 

medicina veterinària, gràcies als seus especialistes 

i personal de suport. L’HVM vol agrair la confiança 

dels seus clients, amb descomptes especials en 

visites o serveis preventius de la vostra mascota.

HOSPITAL  
VETERINARI DEL 
MARESME
El primer servei de TAC veterina-
ri del Maresme
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ACTIVITATS //

DONES: 'Montserrat Roig, la 
força d'escriure'
Dimecres 8 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec de Laura Borràs (llicenciada 
en fi lologia catalana. Directora de 
l'Institut de les Lletres Catalanes).

'Plantes depuratives. Per què 
és tan important fer neteja de 
l’organisme?'
Dijous 9 març / 17h /   Residència 
Geriàtrica de Can Boada (c. dels 
Pirineus, 9. Mataró)
Conferència a càrrec de  Susanna 
Arjalaguer, terapeuta, Grup d’Estu-
di i Difusió de Plantes i Remeis del 
Maresme i Vallès. 14è cicle d’activi-
tats formatives per a la gent gran.

CASALS //

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Actuacions: dissabte 4 de març 
a les 17:30h, "Regional" del Grup 
Musical Gatassa, amb la col·laboració 
del grup de ball i castanyoles del 
Casal del Parc. • Ball: diumenges i 
festius de 17 a 20h. • Caminades: di-
marts matí, a les 8h. • Melé de petan-
ca, dimarts matí a les 9h. • Cursos i 
tallers: Puntes de coixí, Country, Balls 
de saló, Pintura, Dibuix, Taller me-
mòria, Havaneres, Relaxació, Català, 
Club de lectura, Anglès, Conversa 
amb Anglès, Informàtica, Fotoshop, 
Modisteria, Art fl oral, Pintura sobre 
Roba, Tai-txi. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 14 de març 
a les 17h, espectacle musical "La 
vida en un bolero" a càrrec del grup 
de Play Back L'alegria del Avis. • 
Excursions: Dijous 16 de març, 

sortida a Montserrat (preu 29€). 
Dijous 20 d'abril, sortida a Castelló 
D'Empúries (preu 39€). Del 15 al 
22 de juliol, Gran creuer pel Bàltic 
(preu 1376s€). • Joc del 9 + 1: cada 
divendres a la tarda de 16 a 18h, amb 
premis. • Ball dimecres 16,30h a la 
Sala del Bar. • Activitats: Pintura a 
l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca. 
Informàtica. Grup Play Back i Teatre 
Gatassa.

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

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tarda). 
Ping-pong i Informàtica (dmt. i div. 
matí). "Juguem al Quinze" (Dij tar-
da). Taller de memòria (dmc matí) • 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns de 9 a 12h). • "Juguem al 
quinze", dijous tarda.

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: divendres 16:30h. Tallers: 
Ball de Saló (dmt), Ball en línia (div), 
Sevillanes (dill i dmc), Taitxi (dill i dij), 
Sardanes (dmc), Puntes Coixí (dmt), 
Informatica (dij), Català (dij), Labors 
(dill i dij) i Taller de Memòria. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

núm. 1761 del 24 del 3 al 9 de març de 2017

Sèniors

Debat obert

En una escola pre-universitària 
un dels seus alumnes amaga un 
objecte de l'escola, per ser robat 
quan en surti. L'administració se 
n'adona i demana als 25 alumnes 
del grup del presumpte lladregot, 
que diguin qui ho ha fet i que en 
el cas de no fer-ho, passada una 
setmana, els castigaran a tots ells 
amb uns dies d'expulsió de l'es-
cola. Des del plantejament d'una 
pedagogia basada en la justícia i 
l'ètica, és del tot inacceptable que 
es vulgui castigar a justos per peca-
dors. La reacció ètica dels alumnes 
afectats podria ser la de demanar la 
intervenció del seu delegat davant 
l'administració, per revocar la seva 
resolució injusta, que comporta 
convertir-los en delators, en lloc 
de prendre les mesures necessàri-
es per evitar robatoris. Passa però 
que els alumnes, com a membres 
d'una societat inculta, renuncien 
a fer cap tipus de protesta, prefe-
rint la seva expulsió, considerada 
com a uns beneïts dies festius, no 
acceptant en cap moment conver-
tir-se en delators.

Els pares dels alumnes, tots ells 
majors d'edat, tot i que recriminant 
el comportament de l'escola que en 
lloc d'apel·lar al civisme dels seus 
alumnes, promou convertir-los 
en policies els uns de l'altres. Els 
hi recomanen la protesta via de-
legat, que majoritàriament no els 
hi és acceptada. Fins aquí el relat 
d'un fet real, que genera més que 
dubtes sobre el comportament de 
l'escola, dels seus alumnes i tam-
bé dels seus pares, que podria ser 
objecte d'un debat obert, sobre el 
que en una societat justa, caldria 
ser estimat com a més raonable.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 La Llar d’Infants Anca celebra-
rà una jornada de portes obertes 
el pròxim 25 de març de 10 a 13h 
perquè pares i mares coneguin de 
ben a prop la singularitat d’aquest 
centre, conegut per treballar amb 
anglès entre els 0 i els 3 anys gràci-
es a la metodologia Total English 
Teaching (TET). I per tant, tam-
bé és el dia ideal per a respondre 
els dubtes habituals que genera:

Des de quina edat ensenyen 
l'anglès als nens? Es comença 
amb nens des dels 4 mesos, perquè 
és quan comencen a comprendre 
signifi cats de paraules. Com més 
aviat millor, ja que els nens po-
den aprendre qualsevol idioma 
estranger naturalment al mateix 
temps que la seva llengua materna.

No són molt petits? Com més 
aviat estiguin exposats a la llengua 
estrangera millor, ja que les con-
nexions neuronals que no es fan a 
certa edat, es perden per sempre.

Què pot aprendre un nadó? 
Durant el primer any de vida es 
forma el mapa neurològic audi-
tiu. És en aquest moment quan 
es graven els sons de l'idioma. Per 
tant, com més aviat hagin après 
una segona llengua, la faran servir 
amb més facilitat.

Les FAQ d'Anca: per 
què una llar d'infants 
en anglès?

Publicitat

a9 publi anca 1761.indd   1 1/3/17   18:32



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

Logan  12:00  16:20  19:15  22:00  23:15  00:15         [exc. dm.] 20:15
 [dv.+dg.-dc.] 18:20       [En VOSE] 12:00        [En VOSE dm.]  20:15

El guardián invisible  12:00  16:30  18:00  19:10  22:10  00:50    
      [dm.] 20:35         [dj.] 20:15  23:00

Fences 16:00  19:00

T2: Trainspotting 15:50  22:00

Es por tu bien 12:15  16:00  18:05  20:30  23:55  01:00 

Moonlight 16:30  19:00  00:00        [exc. dm.] 21:30
 [En VOSE] 12:10               [En VOSE dm.]  21:30

Lo que de verdad importa 22:40  01:00
 [exc. dm.] 20:40                [dv.+dl.-dj.] 16:00

La ciudad de las estrellas - La La Land 16:15  19:00  00:30
 [exc. dm.] 21:45         [En VOSE] 12:00               [En VOSE dm.]  21:45  

Jackie 00:30

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

Manual de un tacaño 16:10

50 sombras más oscuras 12:00  16:45  19:20  22:00  00:30       

Batman lego           12:15  16:00  18:15       Rings 01:00

Manchester frente al mar 12:00      [dl.+dj.] 20:15    [dl.+dm.] 18:20

Ballerina 12:15  16:00  18:10

Múltiple 21:30  00:50

Figuras ocultas         12:00          Canta 12:15

Parsifal (òpera)      [dj.] 18:30    Green Hell (documental) [dj.] 18:30  

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

María (y los demás) 18:00  20:15 (5 i 6 març) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Logan  16:15  19:00  22:00

El guardián invisible  16:00  18:00      [dv.-dg.] 20:20  22:30         

[dl.-dj.] 20:00  22:20

T2: Trainspotting 16:00       [dv.-dg.] 22:40         [dl.-dj.] 22:30

Es por tu bien 16:00  20:30      [dv.-dg.] 18:30  22:45         [dl.-dj.] 18:10

Lo que de verdad importa 16:00  [dl.-dj.] 18:00

Manual de un tacaño 22:00

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

Jackie 20:00

50 sombras más oscuras [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.] 18:15

Ballerina 16:00  18:00            [ds.] 18:15

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

Lion [dv.-dg.] 20:30       [dl.-dj.] 20:30

La ciudad de las estrellas - La La Land [dv.-dg.] 18:00  20:20       

[dl.-dj.] 20:10

El principito  [Cicle Cinc] [ds.] 16:15

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

 “Swiss Army Man” dels cineas-
tes debutants Daniel Scheinert i 
Daniel Kwansobre, tàndem que es 
presenta en societat sota el nom 
artístic de Daniels, es va erigir en 
la pel·lícula triomfadora de la 49a 
edició del Festival Internacional 
de Cinema de Sitges 2016. El punt 
de partida d’aquesta cinta estram-
bòtica és Hank, un trist nàufrag 
abandonat en un illot erm, que 
està a punt de penjar-se, tip de la 
seva soledat i desesperació.

“Swiss army man” és un fi lm 

Un mort molt viu

'Swiss Army Man', de Daniel Scheinert i Daniel Kwansobre

obert absolutament a la imagina-
ció, és una festa de l’absurd, una 
celebració de l’excentricitat i el 
deliri, tan divertida, esbojarrada, 
escatològica i imprevisible com 
dolorosa, tendra i èpica.

Però es podria copsar també 
com una faula nascuda possible-
ment de la pròpia imaginació d’un 
home condemnat a mort en el 
seu deplorable estat de desolació 
absoluta. En un registre semblant 
al que hem observat darrerament 
en fi lms dissortats de nàufrags, 
tant a “La vida de Pi” com en el 
fi lm d’animació “La tortuga roja”.

  

Una imatge del film. 

Pregunta de la setmana
Com es diuen els actors que es 
van equivocar a l'anunciar l'Oscar 
a la millor pel·lícula?

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

Resposta del núm. 1759
"Oliver Stone"

Guanyadors:
· Núria Curriu Blasco
· Valentina Arauzo Domingo

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. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017

LOGAN

Logan ha decidit no tornar a usar els 
seus poders, però quan una malvada 
organització intenta utilitzar la resta de 
mutants que queden al món, Logan es 
veurà obligat a tornar a ser 'Wolverine' 
un cop més ... 
Direcció: James Mangold
Intèrprets: Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Boyd Holbrook, Dafne Keen
135min

LA CHICA DESCONOCIDA

Una nit, després del tancament del seu 
consultori, Jenny, jove metge generalis-
ta, sent el timbre, però no va a obrir. Al 
dia següent, s'assabenta per la policia 
que s'han trobat, no lluny d'allà, a una 
jove morta, sense identitat.
Direcció: Jean-Pierre i Luc Dardenne 
Intèrprets: Adèle Haenel, Jérémie Re-
nier, Olivier Gourmet, Thomas Doret
113min

EL GUARDIÁN INVISIBLE

Als marges del riu Baztán, apareix el cos 
d'una adolescent en una circumstàn-
cia similar al d'un assassinat d'un mes 
enrere... La inspectora Salazar dirigeix 
la investigació que la portarà a Elizondo, 
on ella va créixer. 
Direcció: Fernando González Molina 
Intèrprets: Javier Botet, Marta Etura, 
Colin McFarlane, Elvira Mínguez
129min

NECKAN

Quan les tropes espanyoles fan efectiva 
la seva retirada del nord del Marroc, el 
jove advocat Santiago arriba a Tetuan, 
per tal de localitzar una família. Però 
aviat la seva investigació el portarà a 
investigar el seu passat.
Direcció: Gonzalo Tapia
Intèrprets: Pablo Rivero, Hermann Bon-
nin, Natalia Plasencia, Manuel Manquiña
93min

CAPTURAR

Fernando vol rodar una pel·lícula do-
cumental a les Illes Canàries sobre 
l'atzarosa vida de l'actriu de la seva 
primera pel·lícula. Per això decideix que 
vol envoltar-se d'alguna de les seves 
exnòvies, però no li resultarà fàcil; es 
resisteixen.
Direcció: Fernando Merinero
Intèrprets: Fernando Merinero, Carolina 
Clemente, Carmen Merinero. 89min

EL VIAJANTE

Emad i Rana han de deixar el seu pis al 
centre de Teheran a causa dels treballs 
que s'estan efectuant i que amenacen 
l'edifici. S'instal·len en un altre lloc, però 
un incident relacionat amb l'anterior 
inquilí canviarà la seva vida.
Direcció: Vishal Bhardwaj
Intèrprets: Shahab Hosseini, Taraneh 
Alidoosti, Babak Karimi, Mina Sadati 
125min

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS-CLIMATITZACIÓ

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

Pressupostos sense compromísPressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

Tot Cinemes 1761.indd   4 1/3/17   10:04
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Recollida de signatures.

Els arbres del Parc Central. 

Cedida 

 Cedida 

  L’Ajuntament de Mataró replan-
tarà en els propers tres anys 1.261 
arbres que s’han perdut a la ciutat 
en els darrers anys i no han estat 
reposats. El projecte, que té un cost 
de 480.000 euros, es durà a terme 
en tres fases diferents i permetrà 
plantar 60 espècies diferents.

Mataró té prop de 25.000 arbres 
plantats en les zones verdes i car-
rers de la ciutat. Els exemplars que 
en els darrers anys han mort, o per 
diferents causes ha estat necessari 
retirar, no han estat reposats. Per 
això, l’Ajuntament ha decidit ti-
rar endavant un pla per replantar 
1.261 arbres entre el 2017 i el 2019. 
Enguany s’actuarà a les zones de 
més infl uència de vianants i als 
principals eixos viaris de la ciutat, 

 El projecte té un cost de 480.000 euros i permetrà 
plantar una seixantena d’espècies diferents 

L’Ajuntament replantarà prop 
de 1.300 arbres en tres anys 

 El mal funcionament del CAP 
de Rocafonda-El Palau torna a ser 
notícia. L’assemblea d’usuaris ha 
recollit 2.000 signatures demanar 
més personal i recursos per rever-
tir una situació que titllen de “ja 
insostenible”. 

L’assemblea, que agraeix “el tre-
ball excel·lent de tot l’equip de pro-
fessionals del centre” posa sobre 
la taula una sèrie de reivindica-
cions per a la millora de l’atenció 
primària i seguirà mobilitzada, es 
personarà en manifestació en el 
pròxim Ple Municipal i demanen 
la implicació d’altres associacions 
de veïns i la Coordinadora per la 
Sanitat Pública.

En el record hi ha les mobilitza-
cions de fa tres anys, en aquest i 
en altres CAPs de la ciutat, per tal 
de revertir les retallades i manca 
de recursos del servei. 

L’assemblea de Rocafonda re-
clama tenir dos metges més “per 
no haver d’esperar un mes per 
tenir visita amb el metge de fa-
mília, com succeeix ara, quan el 
que és recomanable són 3 dies de 
demora” i pel mateix motiu tam-
bé volen dues infermeres més en 
plantilla. | Red

El veïnat reclama més 
recursos i personal

Rocafonda torna a la 
batalla pel mal fun-
cionament del CAP

6

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

el 2018 s’aprofi tarà per replantar 
als diferents barris, les urbanitzaci-
ons i les diferents zones verdes de 
la ciutat i el 2019 s’acabarà el pro-
jecte amb la plantació dels últims 
120 arbres als polígons industrials.

En aquests tres anys d’actua-
ció, es plantaran fi ns a 60 espècies 
diferents d’arbres, entre les que 
destaquen el lledoner, el liquidàm-
bar, l’acàcia rosa, el Sapinde de la 
Xina i el Peral de Callery. I a la llis-
ta de carrers o zones de la ciutat 
on es repoblaran més exemplars 
destaquen la urbanització de Can 
Quirze, la Via Sèrgia, la Via d’Euro-
pa, la carretera de Cirera, la ron-
da de Ramon Turró, i els carrers 
d’Enric Prat de la Riba i dels Països 
Baixos.| Red

El nou Pla director de l’arbrat substituirà l’aprovat l'any 2005 com 
a instrument de treball per orientar les decisions i com a marc 
de referència en la planificació i gestió dels carrers arbrats del 
municipi. El document estableix els criteris a tenir en compte en 
la redacció dels projectes d’urbanització de carrers arbrats, la 
selecció de les espècies, la plantació i la protecció de l’arbrat viari.

Nou pla director

CiutatCiutat núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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Un bus a la plaça Les Tereses

El gerent del Port, Joan Bellavista. 

Arxiu 

 Daniel Ferrer 

 El Govern ha aprovat aquest di-
marts adaptar el sou del gerent 
del consorci Port de Mataró, Joan 
Bellavista, i fi xar-lo en 105.000 eu-
ros anuals, davant els 132.376 euros 
que cobrava ara més una assigna-
ció de més de 37.754 euros com a 
president del Consorci del Port de 
Portbou que el portava a percebre 
un sou superior al del president de 
la Generalitat, Carles Puigdemont, 
que és de 136.874 euros, segons 
dades del Portal de Transparència 
corresponents al 2016. 

La nova retribució va ser apro-
vada pel consorci el desembre 
passat i, segons l’Executiu, s’ade-
qua als límits retributius fi xats per 
als directius del sector públic. El 
port de Mataró és gestionat per un 

El salari de Joan Bellavista queda fixat en 105.000 euros 
davant els aproximadament 130.000 que percebia 

Rebaixen en un 40 per cent el 
sou al gerent del consorci Port 

 Alguns dels operadors de trans-
port públic de l'Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el 
Transport Públic (Amtu) ja estan 
sent inspeccionats per l'Agència 
Tributària espanyola que els recla-
ma el 10% en concepte d'IVA de 
les aportacions que les adminis-
tracions públiques realitzen per la 
prestació del servei de transport. 
L'Amtu explica que fi ns ara aques-
tes aportacions estaven exemptes 
d'IVA i que ha estat a partir de la 
reforma de la Llei de l'IVA que va 
entrar en vigor l'1 de gener del 
2015 que l'Agència Tributària in-
terpreta que aquestes aportaci-
ons han d'estar carregades amb 
el 10% de l'IVA.

De totes maneres, l'Amtu adver-
teix que l'impacte de la mesura en 
el conjunt dels operadors suposa 
3,5 milions d'euros i que podria 
obligar als operadors a traslladar 
aquest cost addicional als usu-
aris amb un increment del preu 
del bitllet.

L'impacte en el conjunt dels 
municipis associats a l'Amtu re-
presentaria, només en concepte 
de transport públic, un total addi-
cional de més de 3,5 milions. | Red

L'AMTU avisa que podria 
obligar a apujar preus

Volen que s’eximeixi 
de l'IVA als operadors 
de transport

6

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

consorci amb plena autonomia 
orgànica, funcional i econòmica i 
en el moment que es va contractar 
Bellavista, el seu personal es regia 
per un conveni que assimilava els 
sous i les condicions de treball a 
les del sector privat, no pel con-
veni únic del personal laboral de 
la Generalitat.

L’any 2015, aquest consorci pas-
sa a adscriure’s a l’Administració 
de la Generalitat. Com a conse-
qüència, el seu personal també 
passar a estar sotmès al règim jurí-
dic del personal de la Generalitat. 
No obstant això, la norma no re-
gulava el règim transitori per a les 
situacions creades a l’empara de 
la legislació anterior, com era el 
cas de Bellavista. 

No va ser fins al març del 201 6 que la Intervenció General afir-
mava que el règim jurídic aplicable havia de ser el de l’Adminis-
tració de la Generalitat. És per aquest motiu que el Consorci va 
encarregar un informe a una empresa consultora en matèria de 
recursos humans, que va recomanar una retribució que oscil·lés 
entre els 99.480 i els 121.950 euros. El sou finalment acordat és 
de 105.000 euros anuals.

105.000 euros

CiutatCiutat núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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Fazz’s
Text: Jordi Gomà

 En els darrers temps l’oferta gastronòmica de 
Mataró s’ha internacionalitzat de forma molt in-
teressant, ja que cada cop tenim a l’abast de la 
mà més cuines d’arreu del món. En aquest cas, 
són les especialitats de l’Índia que arriben a la 
nostra ciutat, en un restaurant que es va crear a 

Anglaterra l’any 1992 i que s’ha anat expandint 
fins a arribar als 14 restaurants en diversos pa-
ïsos. El xef fundador, Fazz Rahman, que va ser 
present a la inauguració del nou local, ofereix a 
la carta dels seus restaurants menjar hindú gur-
met, fusionant l’est i l’oest amb el seu toc perso-
nal, oferint sabors autèntics de l’Índia, tal com la 
seva mare el va ensenyar a cuinar. A la seva cuina 
fan servir gairebé 70 espècies diferents, amb les 
que creen els aromàtics i sorprenents plats que 

DANIEL FERRER 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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El seu menú setmanal del migdia, per tan sols 10€, 

ens acosta a diferents sabors de la seva cuina, 

mentre que el menú “Benvinguts a l’Índia”, a 29 € 

amb tot inclòs i que sempre està disponible, ens 

ofereix una degustació de cinc entrants i cinc se-

gons per conèixer més varietat de la gastronomia 

hindú. I si ho preferim, ens podem submergir en 

la seva extensa carta i deixar-nos guiar per anar 

coneixent més especialitats de l’Índia.

podem degustar-hi, des del llorer al cardamom, 
passant pel coriandre.

Alguna de les seves especialitats són la graellada 
feta al forn tradicional Tandoori, el pollastre amb 
mango –cuinat sense os, a la brasa, i barrejat amb 
salsa de mango fresc i nata– o l’especial Biryani del 
xef, un plat que combina arròs basmati, una bar-
reja d’espècies, fruits secs i pollastre. Per a  viure 
l’experiència completa, el dissabte a la nit també 
hi ha dansa del ventre en directe. Si visitem el seu 
bar en hores fora de cuina, tenim l’opció de tastar 
qualsevol dels seus entrants (tots per menys de 6 
€), o els seus “Franky”, creats per Fazz i que són 
un tipus de Durum fet a la brasa, del tipus de carn 
que triem, xai, pollastre o vedella, aquest mes per 
només 3,90 €. Després d’un bon àpat podem apro-
fitar i arrodonir-ho amb la seva àmplia gamma de 
gintònics prèmium. Es poden fer festes privades, 
aprofitant els seus menús per a grups, i també 
tenen servei de càtering a domicili.

Fazz’s
c/ Pepeta Moreu 10, Mataró.
(A l’antic Can Manolo)
Tel. 937 982 892 · 647 739 292 
Horari:
Servei de cuina: 13h a 16h i de 19h a 00h obert 
de dilluns a diumenge.
Servei de bar: 9h a 00h
Servei a domicili.

Menús per 
conèixer l’Índia

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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Dues estudiants de Ses Illes al Tecnocampus. 

Prop d’un 2% dels estudiants actuals dels diversos 
graus impartits al Tecnocampus de Mataró vénen 
des de les Illes Balears: Mallorca, Menorca i Eivissa. 
Tenint en compte l’àmplia varietat de graus i d’univer-
sitats existents a tot el territori, situades a Barcelona 
o altres grans ciutats catalanes, ens preguntem 
quin és el motiu que condueix aquests joves fi ns a 
Mataró, descobrim la seva experiència en aquesta 
ciutat de prop de 125.000 habitants i parlem d’una 
problemàtica comuna en tots ells: trobar pis per 
compartir a la ciutat. 

Elecció o atzar?

Dels prop de 3.100 alumnes de la universitat de 
Mataró, un total de 52 procedeixen de Mallorca, 
Menorca i Eivissa, una xifra considerablement alta. 
Segons Jaume Teodoro, Director General del cen-
tre, “la presència d'estudiants de ses Illes es nota al 
Tecnocampus i rara és la classe en què no tens un o 
dos alumnes d’aquesta zona”, comenta. 

M 
és de 50 estudiants del Tecno-
campus de Mataró provenen de 
les Illes Balears, el grup d’alum-
nes més nombrós d’entre els 

que vénen de fora de Catalunya. 

Aquesta setmana al Tot Mataró ens apropem 
a aquests joves per conèixer la seva experièn-
cia i ens preguntem si hi ha una connexió entre 
Mallorca i Mataró i els motius pels quals la co-
munitat balear és tan extensa al parc universi-
tari del Maresme.

De les Illes
al TecnocampusREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Més de 50 alumnes de les Balears viuen i 
estudien a 300 quilòmetres de casa seva
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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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Considera que un dels motius del creixement d’alum-
nes de zones allunyades de Mataró, com és el cas de 
les Illes Balears, ha estat propiciat “per l'oferta de 
graus al Tecnocampus que no s’imparteixen a altres 
universitats” com, per exemple, els graus de Videojocs, 
el de Mitjans Audiovisuals o el de Logística. A més, 
opina que als estudiants vinguts de fora els agrada 
molt la ciutat “per ser relativament petita” però al 
mateix temps prou gran per oferir activitats variades. 

La Maria Yquem Sauerchell és una jove estudiant de 
tercer d’Infermeria al Tecnocampus vinguda des de 
Mallorca, que viu a Mataró. Una de les seves com-
panyes de pis, Maria Pons, és una menorquina que 
estudia el grau de Màrqueting per, segons explica, 
diversos motius: “la carrera estava més especialitza-
da en màrqueting digital” fet que l’atreia. Una altra 
motivació va ser la nota, que era més baixa que a les 
universitats de Barcelona i, per últim, afegeix que 
“com que véns de Menorca, és més fàcil adaptar-te 
a una ciutat petita que no a Barcelona”, fet que la 
va acabar de convèncer. 

Una situació parcialment diferent és la que va portar 
a la Petra Riera, exestudiant d’Infermeria, a traslla-
dar-se a Mataró. Explica que venir no era el seu pla 
inicial perquè el seu objectiu “era anar a Barcelona 
a estudiar, però no vaig entrar-hi per nota”. Així que 
com a segona i tercera opció va posar Mataró i Vic. 
“Vaig poder accedir a aquestes dues universitats i em 
vaig decidir per Mataró per proximitat a Barcelona 
i per clima”, comenta. A més, les bones referències 
del Tecnocampus rebudes per part d’una familiar 
que hi estudiava, la van portar a Mataró.

En el cas d’en Marc Gual, la decisió de marxar de 
Palma de Mallorca cap a Mataró va ser completa-
ment voluntària. Després d’informar-se dels Graus 
d’Audiovisuals existents, va triar el Tecnocampus 
per la gran “quantitat d'hores de classes pràctiques 
que hi havia”, perquè buscava una formació amb 
un pes de la part pràctica major i així “enfrontar-se 
posteriorment al món laboral amb més possibilitats 
i amb més coneixements”, explica.

Per tant, es pot observar que els motius de l’elecció 
de cada estudiant són molt variats: des de l’oferta 
de diferent de graus, la nota de tall més baixa, la 
bona localització de la universitat que es troba just 
davant del mar i amb unes instal·lacions molt noves, 
la mida de la ciutat, el plantejament teoricopràctic 
dels graus, entre d’altres. En alguns casos, decisions 
premeditades i, en d’altres, cosa de l’atzar. 

El vincle entre Mataró i les Balears

Tenint en compte les dades i les diverses situacions 
explicades pels testimonis dels estudiants, caldria re-
soldre una qüestió fonamental: existeix entre Mataró 
i les Illes Balears algun tipus de connexió que propiciï 
la seva vinguda? 

Tal com opina Marc Gual, la connexió existeix proba-
blement entre Catalunya i les Illes per una qüestió 
de llengua i cultura comunes. La poca varietat de 
graus a les Illes i la proximitat geogràfi ca, lingüística 
i cultural condueix a molts joves a buscar universi-
tat a Barcelona, Girona i altres ciutats del territori 

Reportatge
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Molta gent no sap 
on està Mataró però 
estem bé, tenim els 
nostres amics i no 
necessitem anar a 
Barcelona

o alguna ciutat propera. Segons comenten la Maria 
Pons i la Maria Yquem, molts estudiants “opten per 
quedar-se a viure a Barcelona” perquè la ciutat és 
més gran i els és fàcil moure’s diàriament a Mataró 
per anar a classe. 

Els que prefereixen viure a la capital del Maresme 
es veuen obligats a buscar pisos d’estudiants i a com-
partir pis, perquè Mataró no disposa de residència 
d’estudiants pròpia, un element que s’està treballant 
per incorporar a la ciutat des del Tecnocampus. Tots 
els joves entrevistats tenen una preocupació comu-
na: el fet de trobar pis a la ciutat perquè, segons 
expliquen, és molt difícil, lent i costós i més encara 
si ets jove i estudiant. “Es pensen que faràs festes i 
els destrossaràs la casa”, comenta la Maria Yquem. 

Segons explica la Petra Riera, en arribar al 
Tecnocampus fa uns anys li van proporcionar “uns 
quants números de telèfon i a partir d’aquí em vaig 
haver de buscar la vida”, fet que li va suposar una 
mala experiència perquè no es va sentir suficient-
ment acollida i recolzada. 

Amb l’augment d’estudiants estrangers i d’altres 
zones d’Espanya, el suport i l’orientació proporcionada 
des de la universitat ha augmentat lleugerament. Ara 
existeix un Departament de la mateixa universitat, la 
Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU) 
que conté una borsa d’Allotjament per ajudar als jo-
ves vinguts de fora. Segons explica la Maria Pons, “se 
suposa que t’ajuda a buscar pis”, i explica que a ella 
li van facilitar el contacte d’una agència immobilià-
ria però que no li va servir de gaire perquè, en reali-
tat, “t’ajudes més entre amics i coneguts”, conclou.

català. Alguns d’ells, com hem observat, es decan-
ten voluntàriament o per altres motius per Mataró.

Per la seva banda, la Maria Yquem té molt clar que 
no es tracta de cap connexió entre les dues zones 
perquè, des de les Illes, “molta gent no sap on està 
Mataró quan em pregunten on estudio”, confirma i 
afegeix que “no coneixia l’existència de la ciutat abans 
de venir-hi”. Tot i això, afirma estar molt contenta 
d’haver fet aquesta elecció, tant que no es planteja 
viure a Barcelona ni traslladar-se d’universitat “estem 
bé aquí, hi tenim els nostres amics i no necessitem 
anar a Barcelona”, conclou. 

Pocs lloguers i més cars

Dels 3.100 alumnes que actualment estudien al 
Tecnocampus, un 5% provenen de fora de Catalunya. 
A més, cal destacar que dels estudiants catalans, un 
7% no són originaris de la província de Barcelona. 
Tenint en compte aquests percentatges, podem ob-
servar que prop de 400 estudiants vénen de lluny 
i, per tant, necessiten traslladar-se a viure a Mataró 

núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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La signatura del conveni.

L'hospital de Mataró. 

 Cedida 

 Arxiu 

  El CatSalut ha estat condemnat 
a pagar 63.000 euros a la viuda, 
7.700 al fi ll i 5.256 a la fi lla d'un 
home que va morir, el desembre 
del 2013 a l'Hospital Germans Trias 
i Pujol a causa d'una sèpsia. 

La sentència, que ha fet públi-
ca l'associació 'El defensor del 
Pacient', conclou que l'Hospital 
de Mataró, on va acudir l'home en 
primera instància uns dies abans, 
no va diagnosticar correctament la 
infecció aguda que tenia i només 
se li van administrar calmants per 
al còlic nefrític.

Va morir a Badalona
L'home va haver de tornar a l'hos-
pital dies més tard fi ns que va ser 
enviat a Badalona on va morir per 

L'home va ser tractat per un còlic nefrític a l'Hospital de 
Mataró i se'l va deixar marxar a casa

Multa per la mort d'un home 
per una sèpsia no diagnosticada 

 La PIMEC i el Tecnocampus 
van signar la setmana passada 
un conveni pel qual es vol afavorir 
la transferència de talent univer-
sitari a les empreses. 

La presidenta de la Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme, 
Dolors Guillén, i el president 
PIMEC Maresme-Barcelonès 
Nord, Ambrós Martínez, van sig-
nar un acord de col·laboració amb 
la voluntat de cooperar en acti-
vitats que fomentin les relacions 
Universitat-Empresa.

Així, es pretén afavorir la trans-
ferència de talent universitari a les 
empreses i promoure les pràcti-
ques i l'aprenentatge autònom per 
tal de potenciar el progrés econò-
mic del territori.

El president de PIMEC Mares-
me-Barcelonès Nord va destacar 
que l'acord "permet seguir con-
solidant el teixit empresarial del 
territori i fomentar la inserció de 
talent humà per tal de millorar la 
competitivitat". Per la seva banda, 
Dolors Guillén va manifestar que 
l’acord encaixa en l’objectiu de “re-
tenir per al territori el talent que 
formem a la universitat i enfocar-lo 
cap al món empresarial”. | Red

Es vol retenir la qualitat 
formada a la universitat

Conveni per afavorir 
la transferència de 
talent a les empreses

6

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

la infecció causada per la pedra 
que no li deixava drenar l'orina.

A casa "amb un calmant"
La sentència recull que el pacient, 
de 64 anys, va ser enviat a casa amb 
un calmant després que acudís a 
l'Hospital de Mataró, on se li va 
diagnosticar un còlic nefrític el 29 
de novembre de 2013. Tanmateix, 
2 dies més tard, va haver-hi de 
tornar perquè estava patint una 
infecció aguda. 

Com que l'hospital de Mataró no 
té uròleg de guàrdia, se'l va remetre 
a l'hospital Germans Trias i Pujol 
on va ser ingressat i va morir 5 dies 
després per una infecció genera-
litzada que, segons la investigació, 
es podria haver evitat. | Red

El jutge considera que els símptomes que patia el pacient exigi-
en ingressar-lo en la seva primera visita a urgències i realitzar-li 
diferents proves i anàlisis que destaca que es va perdre una 
oportunitat de diagnòstic. Per aquest motiu, l'asseguradora del 
CatSalut haurà de fer front a una indemnització total de més 
de 76.000 euros, la meitat del que es va reclamar inicialment. 

Mala praxi en diagnòstic

CiutatCiutat núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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Esteve Martínez.

L'enllumenat de la Plaça de Can Xammar. 

D.Ferrer 

 Arxiu 

 El Tribunal Català de Defensa 
de la Competència ha sancionat 
quatre empreses, una d’elles ma-
taronines, per incompliment de la 
llei de licitacions públiques després 
que alteressin el resultat d’adjudi-
cacions de concursos públics per 
l’enllumenat públic de quatre ajun-
taments catalans entre els quals 
hi ha el de Mataró, a més a més 
del de Vilassar de Mar, Argentona 
i Sabadell.

El cas l’ha fet sortir a la llum La 
Vanguardia, que ha apuntat a les 
empreses Electricitat Boquet SL, 
Electricitat Pascual de Diego SL, 
Electricitat Llano SL i Alumbrado 
Viarios SA com a responsables 
d’una trama en què haurien 

El Tribunal Català de Defensa de la Competència imposa 
multes a tres companyies 

Sancionen l'empresa Boquet 
per alterar concursos públics 

 Un treballador de la seu dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament 
del Vallès Oriental-Maresme ha 
denunciat el regidor d’ICV-EUiA 
a l’Ajuntament de Mataró Esteve 
Martínez per una suposada agres-
sió. Els fets que es denuncien es 
remunten al 16 de febrer, quan 
l’electe participava d’una concen-
tració de suport als membres de 
l’AFA Mar Nova de Premià tancats 
a l’edifi ci. Martínez nega totalment 
l’acusació: “No va existir cap tipus 
d'agressió, ni amenaça, ni cops. 
Vam limitar-nos a defensar pa-
cífi cament l'educació pública” i 
afegeix que “volem pensar que no 
hi ha cap intencionalitat política 
darrere de la denúncia, perquè 
no es poden judicialitzar les llui-
tes socials".

ICV-EUiA dona suport al seu 
regidor i assegura en un comuni-
cat que “resulta sospitós que, de 
les desenes de persones que van 
participar en la mobilització, el 
treballador hagi denunciat úni-
cament un regidor d'ICV-EUiA. 
Sabem que defensar l'educació 
pública no surt gratis, però no es 
pot judicialitzar les legítimes lluites 
socials i polítiques”. | Red

ICV-EUiA dona suport al 
seu regidor

Denuncien Esteve 
Martínez per una 
agressió que ell nega

6

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

coordinat els seus comportaments 
per poder així manipular els resul-
tats dels concursos públics.

L’expedient del Tribunal Català 
de Defensa de la Competència 
ha imposat sancions de 56.000 i 
167.000 a Boquet, de 19.000 euros 
per Pascual de Diego, de 57.000 
per Llano i 267.000 per Aluvisa, 
segons el rotatiu. Sempre segons 
la mateixa font, la denúncia d’una 
altra empresa que sospitava que 
s’havien comès irregularitats en 
l’adjudicació del concurs públic 
de l’enllumenat a Mataró el 2014 
va permetre iniciar la investigació 
que ha permès acreditar que les 
empreses havien manipulat els 
resultats que van afavorir Boquet. 

Segons La Vanguardia, El mateix sistema irregular es va detectar 
en altres licitacions públiques convocades pels ajuntaments de 
Mataró, Sabadell, Argentona i Vilassar de Mar perquè es van 
dur a terme "conductes que infringeixen la llei de defensa de 
la competència". Pel que fa a l'empresa Boquet, La Vanguardia 
conclou que "l'ACCO considera que ha infringit la llei en altres 
licitacions durant l'any 2004 ia Argentona i Vilassar entre el 2007
i el 2008". 

També en altres poblacions
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Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

Un any sabàtic, un parèntesi ben valorat
L’any de transició que molts joves agafen deixa de ser una experiència que 
es fa “per necessitat”

Emprenedors: Redacció

  La crisi va portar molts joves i 
adults a prendre’s un any sabàtic 
i a marxar a l’estranger davant la 

manca de llocs de treball al nostre 
país. Ara, la tendència s’inverteix 
i cada cop més, aquest ‘gap year’ 
es veu com un parèntesi ben va-
lorat, una experiència de vida. Així 

ho certifi ca l’estudi realitzat per 
l’empresa mataronina Sabàtica, 
especialitzada a gestionar estades 
a l’estranger, que aquest 2017 ce-
lebra el seu desè aniversari. 

AMB EMPENTA
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Els sabàtics compresos entre els 36 i 49 anys han disminuït conside-
rablement en 2016 (9,80%) respecte al 2007 (14,70%). Aquest perfi l 
de demandant que, durant la crisi responia a persones en situació 
d'atur majoritàriament, ha anat mutant fi ns al perfi l actual: per-
sones en actiu o no, que decideixen fer un "gap" en les seves vides 
per viure una experiència cultural, o també hi ha qui persegueix 
estudiar o ser part d'una companyia a l'estranger.

Canvis de perfil a causa de l'atur

Segons les dades dels més de 3.000 
usuaris gestionats al llarg d'una 
dècada, Sabàtica resumeix que 
ha crescut la sol·licitud de joves 
d’entre 18 i 24 anys que volen re-
alitzar pràctiques remunerades a 
l'estranger, una pràctica que ha 
passat del 19,6% el 2007 al 42 per 
cent el 2016. 

Així mateix, també han cres-
cut notablement les sol·licituds 
d’aquells que decideixen fer una 
pausa en les seves vides amb un 
voluntariat, amb un 36% de sol-
licituds el 2016. L'objectiu dels 
programes de voluntariat es fo-
namenta en la recuperació dels 
recursos econòmics dels països 
d'origen, col·laborant amb orga-
nitzacions locals.

El context de crisi es deixa veure 
també en aquestes estadístiques, 
mostrant com el 2007 hi havia més 
demanda de temps sabàtic per 
part de joves amb edats compre-
ses entre 25 i 35 anys (48,10%), a 
diferència de l'any passat 2016 
que va ser del 32,5%.

núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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La biblioteca del TecnoCampus Daniel Ferrer

 La biblioteca del TecnoCampus 
amplia les seves instal·lacions per 
donar cabuda a més estudiants. 
Així, s'han incorporat 24 nous 
punts de lectura per reforçar l'es-
pai disponible per als usuaris i po-
der atendre la demanda de gent 
especialment en èpoques de més 
afl uència com, per exemple, en 
períodes d’exàmens.

Els nous llocs estan ubicats a 
la planta semisoterrani, on s’ha 
creat una nova sala i s’han reforçat 
els espais ja existents amb llocs 

El TCM amplia 
la biblioteca 
per donar 
cabuda a més 
estudiants

L'espai incorpora 24 
nous punts de lectura 
que ajudaran a atendre la 
demanda especialment en 
èpoques d'exàmens

addicionals. Com a conseqüèn-
cia d’aquesta ampliació, l’espai 
d’exposició de revistes, llibres i 
novetats literàries s’ha traslladat a 
la zona de prestatgeries de llibres. 

Necessitat d'espai
Aquests nous punts pretenen 

donar cobertura a les necessitats 
creixents d’espai a causa, en gran 
part, de l’increment del nombre 
d’estudiants del TecnoCampus en 
els últims anys, que aquest curs 
supera els 3.000 universitaris. De la 
mateixa manera ha entrat en fun-
cionament el nou aulari.  | Redacció

amb Empenta
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Una nova cuina d'exposició a Cuines Fernàndez Daniel Ferrer 

   Cuines Fernández arriba al mig 
segle d'història. Per celebrar-ho, 
el pròxim divendres 10 de març 

Serà el pròxim divendres 10, a l'establiment de La Riera 
amb l'assistència d'autoritats

faran un showcooking especial 
de commemoració de l'efemèri-
de. Serà a dos quarts de vuit del 

Showcooking especial pel 50è 
aniversari de Cuines Fernàndez

vespre a l'establiment-exposició 
de La Riera i s'hi preveu l'assistèn-
cia de l'Alcalde de Mataró, David 
Bote, entre altres autoritats que 
no es voldran perdre la celebració 
d'un aniversari rodó com aquest.  

Un referent
Complir 50 anys no està a l'abast 
de qualsevol empresa. Cuines 
Fernàndez hi arriba convertida 
en una empresa referent i líder en 
el sector del moble de cuina, un 
exemple de la feina ben feta i  una 
garantia de qualitat i servei a l'hora 
d'escollir la renovació de les cuines 
dels mataronins i maresmencs.

A la part alta de la Riera hi ha la 
seva exposició amb més de 400m² 
d'espai on es poden veure les úl-
times tendències estètiques del 
sector. 

També disposen d'una gran 
exposició al municipi d'Arenys 
de Mar. Cuines Fernàndez és una 
fi rma amb ADN 100 per cent ma-
resmenc. | Redacció
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COMPRA VENDA 

FUENTE DECORATIVA. Muy bo-
nita. Feng Shui. Diámetro 36cm, 
altura 30/35cm aproximadamen-
te. 668.682.340 (sólo atiendo 
whatsapp)

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿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 
COMPRO VIVIENDAS 93.792.61.33 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82 
TENS UN PIS A l’Havana, al Centre 
o l’Eixample per vendre? Ja el tens 
venut! Trucan’s. 93.015.05.84

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ ZONA Peramás. 
telf. 696.306.141 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
SE TRASPASA BAR Mesón Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824 

TREBALL

EMPRESA  TEXTIL  BUSCA  personal 
para repaso de prendas. Llamar al 
teléfono 665.243.335 
PELUQUERÍA PRECISA OFICIALA 
con experiencia. Buenas condi-
ciones laborales. Buen ambiente 
de trabajo. Llamar para entrevis-
ta al 675.594.439. Incorporación 
inmediata. 
PRECISO CONFECCIONISTAS pa-
ra taller. De owerlock y repunte. 
698.294.401 
ES NECESSITA NOIA per treballar 
en una xarcuteria a Argentona, 
amb experiència mínima d’un any 
en el sector. De dilluns 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 BUSCA DEPENDENT-A de car-
nisseria per a botigues de Mataró i 
Argentona amb experiència demos-
trable. Interessats trucar al telèfon 
93.886.06.44 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

NECESITO AYUDANTA ADELANTADA 
peluquería. Mataró. 637.535.042 
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad maxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos los fi nes 
de semana y festivos. Alta en la SS. 
Tlf. 655.226.610 
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
SE OFRECE COCINERO con experi-
encia menús, carta mediterránea, 
platos combinados, carnes, pesca-
dos. 698.361.326 
LIMPIEZA. 632.404.499 
CHICA RESPONSABLE C/EXPERIEN-
CIA. Busca trabajo por horas o fi ja. 
698.337.218 /688.315.516 
BUSCO TRABAJO Limpieza, canguro, 
plancha. Referencias. 639.076.838 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 8€/h. 
632.503.272 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639

PROFESSIONALS

TENS PROBLEMES D’APRENENTAT-
GE? de primària, ESO, Batxillerat. 
Especialista t’ajuda. 626.326.442 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes pri-
vades, casaments, aniversaris, etc. 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 

núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 

TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO 
armarios, correas persianas, grifos, 
wc, pintura. 631.780.607 

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. 607.480.942 

TRANSPORTE nacional / internaci-
onal / pequeños recorridos. Ikea, 
Bricodepot... desde 20€/hora. 
615.478.539

MASAJES TERAPÉUTICOS . 
662.257.120

LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 

SERVI-TEC. ELECTRODOMÉSTICOS. 
Todas las marcas. 655.856.545 

LACADOS, PUERTAS, ARMARIOS, 
cocinas, restauracion de muebles, 
arenado, servicio de recogida. Toni 
670.229.104 

PEYCAR. REFORMAS. Mejores preci-
os. 657.746.302 /625.508.391 

R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, fontanería, gas, pintura. 
Económico 670.232.977 

MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141

PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598 

TAROT

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

SR. BUSCA PAREJA 40-55 años. 
676.390.166 
BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

MASAJES, LOCAL NUEVO. Chico. 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.159.427 
NOVEDAD TRAVESTI. Jovencita. 
Precioso cuerpo. 666.861.290 
VICTORIA MADURITA. Cuerpo 10. 
Masaje balano. Fogosa, ardiente 
complaciente. 698.388.985     
MASAJE CON TODO el cuerpo. 1h. 
30€, 1/2h. 20€. 615.719.971 
MASAJE TÁNTRICO TATIANA 23 
años. 631.129.242 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 

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

núm. 1761 del 3 al 9 de març de 2017
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La CUP planteja unir les esquerres 
contra el govern municipal
La CUP considera que els pressupostos aprovats s'inclinen cap a la dreta espanyolista i vol 
un pacte de govern d'esquerres

Societat: Redacció - ACN

 La CUP valora que els pressupos-
tos aprovats en el Ple Extraordinari 
travessen totes les línies vermelles 
perquè no donen resposta a les ne-
cessitats bàsiques de la ciutadania 
i critica al govern per haver pac-
tat amb C's i el PP en l'aprovació 
dels pressupostos. Carme Polvillo 
i Juli Cuéllar, regidors del grup 
municipal a Mataró, reconeixen 
la complexitat de la situació dels 
pressupostos però acusen el go-
vern d'haver-se inclinat clarament 
cap a la dreta espanyolista en la 
confecció d'aquests pressupostos. 
Per això, plantegen la necessitat 
d'establir un diàleg per crear una 
alternativa de govern d'esquerres 
i replantejar l'horitzó polític de 
la ciutat.

Pressupostos "espanyolistes"
Juli Cuéllar, regidor de la CUP, opi-
na que són uns pressupostos apro-
vats “amb la dreta espanyolista” 
pel suport que van rebre de C's i 
el PP i manifesta que “ha estat la 
gota que fa vessar el got”. Acusen 
el govern del PSC d'haver fet un 
clar gir cap a la dreta i amb “inèrcia 

cap a l'espanyolisme”. Recorda, a 
més, els moviments que s'estan 
fent des de la Generalitat per ce-
lebrar el referèndum per la inde-
pendència i demana a PDECAT 
valentia per “trencar el pacte amb 
el PSC” per fer possible un plan-
tejament en el qual l'Ajuntament 
de Mataró garanteixi la celebració 
del referèndum a la ciutat.

Cuéllar i Polvillo manifesten la 
necessitat d'establir un diàleg en-
tre els grups municipals d'esquer-
res per tal de plantejar una alter-
nativa de govern que englobi ERC, 
Volem, ICV i la CUP. Demanen co-
herència i cohesió entre les forces 
d'esquerres i consideren impres-
cindible la ruptura immediata en-
tre PSC i PDECAT perquè, segons 

manifesta Cuéllar, “no podem es-
perar dos anys més, és el moment 
de repensar una alternativa políti-
ca ara i aquí”. Demana també a les 
forces d'esquerres l'arraconament 
de posicions ambigües a través de 
l'abstenció.

Massa pels deutes
Segons Juli Cuéllar, en els pres-
supostos “dediquem massa es-
forços a eixugar deutes i això no 
ens permet, com a ciutat, afron-
tar les necessitats reals de molts 
ciutadans i ciutadanes”. Per això 
proposa com a alternativa fer una 
moratòria que revisés els terminis 
de pagament del deute i així po-
der cobrir les necessitats que no 
poden esperar.  

El Pdecat va respondre amb un comunicat vehement al posi-
cionament de la CUP assegurant que "no acceptem de la CUP 
cap lliçó sobre patriotisme i menys sobre dignitat nacional. La 
dignitat nacional es demostra treballant per les persones, per la 
ciutat i pel país. La dignitat nacional no es demostra alineant-se 
amb l’Estat espanyol per fer fora Artur Mas de la presidència de 
la Generalitat". 

El Pdecat no accepta lliçons

Juli Cuéllar, líder de la CUP a Mataró. Daniel Ferrer 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
14:30 OBRE ELS ULLS
15:30 ENTERRAMENT DE LA 
 SARDINA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
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
2:30 GAUDEIX LA FESTA

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

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 ENTERRAMENT DE LA 
 SARDINA
13:00 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 CAMPIONAT DE 
 PATINANTGE ARTÍSTIC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ENTERRAMENT DE LA 
 SARDINA
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TELÓ DE FONS
0:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
0:30 CARRETERES
1:00 LA BARCA DE L’ANDREU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

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

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

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

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

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

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

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
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L'Arribada d'en Pellofa XXXIX i la Gran Rua de Carnestoltes, en imatges

Imatges

Daniel
Ferrer
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“Namaka és una revista infantil amb dosis de 
literatura, manualitats, receptes i passatemps”
Dues mataronines tiren endavant una publicació “adaptada als infants que fomenta la seva 
creativitat i imaginació de manera lúdica”

Educació: Mireia Biel

  Una revista adaptada als ulls i 
a les mans dels nens alhora que 
desenvolupen l’esperit crític, el 
plaer per la lectura i la creativitat. 
Aquest és l’objectiu de la revista 
infantil ‘Namaka’ que acaba de 
treure el seu número 0 i que un cop 
hagi explorat el mercat, buscarà 
fi nançament a través de la plata-
forma Verkami per fer realitat el 
seu primer número. Parlem amb 
les seves creadores, les mataro-
nines Helena Ortiz i Sara Molina, 
perquè ens descobreixin els secrets 
de la nova publicació.  

D'on sorgeix la idea?
La idea sorgeix d’una necessi-
tat personal, la de crear un espai 
que unís l’experiència de la Sara 
en l’edició d’una revista cultural, 
Ajícara, i la de materialitzar l’im-
puls creatiu de l’Helena i la seva 
experiència en la docència. Les 
dues havíem passat per diverses 
feines que no ens acabaven d’om-
plir, no teníem gaires perspectives 
laborals i vam decidir unir esforços 

i emprendre; tirar endavant un 
projecte que ens motivés i que, a 
més a més, omplís un buit en el 
mercat de la revista infantil.

Com està plantejada la revista 
i en quin format?
Namaka és una revista en paper 
adaptada als ulls i a les mans dels 
nens per tal de fomentar-los, de 
manera lúdica, la seva creativi-
tat, esperit crític i el plaer per la 
lectura. Volem oferir-los estones 
de diversió i motivar-los a pen-
sar per ells mateixos, a explorar la 
seva imaginació. Els donem una 
revista “en construcció”, perquè 
ells l’acabin a casa i siguin també 
editors de Namaka. Tot això ho fem 
a través d’uns continguts divertits 
i trepidants. Entre les pàgines de 
Namaka hi ha petites dosis de li-
teratura, manualitats, receptes, 
passatemps...

Què la fa diferent?
La fa diferent el plantejament dels 
continguts i les il·lustracions. Des 
del primer moment teníem clar 
que volíem oferir una publicació 

divertida, amb un punt salvatge, 
que proporcionés als nanos esto-
nes de joc i diversió. També volíem 
oferir-los una revista que fos un 
estímul visual per a ells. Namaka 
vol convertir-se en una plataforma 
pels il·lustradors ja coneguts i pels 
que estan començant.  

Creieu que al públic infantil li 
manquen publicacions especi-
alitzades amb continguts pen-
sats exclusivament per a ells?
Sí. Sospitàvem que era així, però 
l’estudi de mercat ens ho va acabar 
de confi rmar. Exceptuant algunes 
revistes, la resta de publicacions 
infantils estan lligades a productes 
televisius o es plantegen com una 
derivació de la pel·lícula o la jogui-
na de moda. La majoria d’aquestes 
revistes tenen un ganxo: la joguina 
que regalen, que és el que atrau 
realment als nens, no pas els seus 
continguts. Creiem que Namaka 
és necessària, és una alternativa 
a les revistes més convencionals, 
molt cuidada i feta amb molta il-
lusió des de casa nostra, la ciutat 
de Mataró.

Una imatge de la nova revista infantil 'Namaka'. Cedida 
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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)

Pots trobar-te endreçant el teu es-

pai, vols posar ordre a la teva vida. 

Els afectes t'importen molt ara. A la 

feina no vols perdre temps i seràs 

molt clar amb els superiors.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pots mostrar preocupació per un as-

sumpte familiar que afecta l'econo-

mia. L'amor de parella et pot tenir 

una mica decebut. Les coses són més 

complexes en l'edat adulta.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Després de moltes deliberacions ja 

toca passar a l'acció. El temps corre 

i cal moure fitxa. Interès a millorar 

la imatge. Planifica l'agenda del mes, 

pot estar ben plena.

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

Quelcom amb el que no comptaves 

pot haver regirat una mica el teu 

món. Sents una sensació ambivalent, 

per una banda t'agrada però creus 

que has deixat el teu camí veritable.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

No has de fingir ser una altra persona, 

ets com ets i no sempre t'acceptaran. 

El més important, serà conèixer-te, 

millorar i acceptar-te. Notícies d'un 

amic en la distància.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Pots esperar un regal o una nova en-

trada d'ingressos però també es pot 

produir una despesa en maquinària o 

tecnologia. Dies de molta creativitat, 

ganes de menjar-te el món.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si en els darrers dos anys has estat 

valent i has enfrontat les teves pors, 

pots estar gaudint d'una etapa força 

satisfactòria, especialment en qües-

tions sentimentals.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Potser et sents preparat per cercar 

el tipus de gent de la qual vols envol-

tar-te. Saps millor què desitges i quin 

tipus de vida prefereixes. Esdevenen 

canvis en l'alimentació.

Bessons (21/5 al 21/6)

No pots estar a tot arreu encara que 

siguis molt veloç. Pots notar-te un 

xic fràgil davant condicions laborals. 

Confia en tu i en el fet que tot forma 

part del camí d'aprenentatge.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Deixa de patir pel que no depèn de tu. 

Si tens parella, es preveuen converses 

profundes amb l'objectiu de millorar. 

Canvis que et poden sorprendre per 

bé en el sector laboral.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

No permetis que l'estrès porti el timó. 

Si no saps com controlar-lo, demana 

ajuda, podries entrar en una etapa de 

tristor o com a mínim et mancaria el 

teu bon humor.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots trobar-te una mica atrapat en 

el sector econòmic. Demana asses-

sorament si cal abans de prendre 

mesures errònies. La companyia d'un 

animalet pot ser molt reconfortant.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.56736. MATARÓ: Nau en venda 
de 430m2 en planta baixa. Accés per 
a vehicles. Preu: 290.OOO€

Ref. 5832. 
M A T A R Ó : 
ÀTIC DÚPLEX 
AL CENTRE!! 
Amb 5 habitac. 
(3 dobles). TOT 
EXTERIOR! SOL 
TOT EL DIA. Te-
rrassa de 40m2. 

El preu inclou plaça PK per 2 cotxes i 
traster.

BUSQUEM 
CASES

EN VENDA 
PER ALS 

NOSTRES 
CLIENTS
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Cultura

Simpatitzaran amb el monstre Frankenstein 
Pere Vàzquez s'atreveix amb una visió nova del clàssic de Mari Shelley a Can Gassol, 
en quatre passis, de divendres a diumenge

Teatre: Cugat Comas

 Després d'entaforar centenars de persones al sub-
terrani de La Destil·leria a 'Misèria' o d'atrevir-se 
amb els joves  japonesos abduïts per l'ordinador o 
la Reina d'Anglaterra, és evident que no hi ha rep-
tes que espantin Pere Vàzquez. El director mataro-
ní és d'apostes arriscades i aquest cap de setmana 
estrena la seva particular visió d'un clàssic com és 
'Frankenstein'. Ho fa, òbviament, amb el seu segell 
personal i buscant un enfocament totalment diferent 
d'una història que tothom se sap: "Fujo del monstre 
verd amb cargols al cap i em fi xo en el punt de vista 
del monstre", explica el mataroní. "Fins ara quasi 
sempre s'ha explicat la història a partir del Doctor, 
de la seva ambició per crear vida i ser Déu però a 
mi m'interessa el monstre, que és la societat que 
converteix en dolent humuliant-lo i rebutjant-lo".

Pol Martínez és l'actor que encara un Frankenstein 
amb el que, assegura Vàzquez, els espectadors ar-
ribaran a simpatitzar: "els personatges rebutgen 

el monstre però els espectadors el voldran, és una 
fi gura tendra", assegura. El director mataroní, que 
acumula èxits però encara no ha aconseguit girar 
amb èxit muntatges com aquest més enllà de la seva 
zona de confort, torna a liderar un repartiment cent 
per cent local. 

Abonat a la foscor
Vàzquez gaudeix amb els personatges més dolents. 
"Després de 'Misèria he volgut experimentar més 
en aquesta línia, els personatges foscos són els que 
remouen més l'espectador perquè tots tenim una 
part fosca", assegura. Exigent amb l'equip, que pre-
para de forma intensiva setmanes abans d'una es-
trena com la d'aquest cap de setmana, assegura que 
aquest muntatge pel 'Fet a Mataró és' "el treball més 
coral que he dirigit" mentre prepara un espectacle 
per l'estiu, a l'aire lliure, a Cabrera de Mar. Vàzquez 
creu que el principal ingredient de la seva recepta 
és "el realisme i justifi car sempre tots els personat-
ges, Frankenstein és dolent perquè en té motius".

Les pintures de 
Santi Clavell 
serveixen 
d'escenografia

Cedida 
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Els Braveheart de l'Anxaneta guanyen la Rua
Una recreació de l'escola de màgia de Harry Potter de la colla gegantera d'en Ton i 
les pastanagues de l'Associació Colla Gegantera d'en Xumetet completen el podi

Carnaval: Redacció

  El clan de William Wallace de la 
pel·lícula Braveheart que va recre-
ar l’AMPA de l’escola Anxaneta es 
va endur el premi a la millor com-
parsa de la Rua de Carnestoltes. 
El guardó, valorat en 500 euros, va 
recaure en ells per l’originalitat de 
la disfressa i la seva sofi sticació, ja 
que no només agrupava desenes 
de persones i el gegant de l’esco-
la sinó que anava acompanyada 
d’una gran comparsa de tambors 
que feia identifi car de seguida el 
tema.

En Pellofa XXXIX va presidir la 
Rua i va ser l’encarregat de donar 
tots els premis, també els de mi-
llor comparsa satírica i el premi 
especial del jurat. El primer, de 
300 euros, se’n va anar per la Colla 
Gegantera d’en Ton, de l’Escola 
Salesians Mataró, que han repro-
duït els personatges de l’escola de 
màgia i bruixeria de Harry Potter, 
Hogwarts. El premi especial del ju-
rat, valorat en 200 �, ha recaigut en 
l’Associació Colla Gegantera d’en 
Xumetet que s’han disfressat de 
pastanagues omplint el recorregut 

de color taronja.
Els altres participants a la Rua 

han estat l’Associació Esplai 
Rabadà, l’Associació Enlleura’t, 
la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, la Penya Cultural Al-
Andalus, la Fundació Llars Amistat, 
l’Associació de Veïns del Palau, la 
Colla Gegantera Mare de Déu de 
Lourdes, l’AMPA de l’Escola Maria 
Mercè Marçal i el Grup de Joves 
de Mataró.

Així, la Rua de Carnestoltes 2017 
va comptar amb la participació 
total d’una dotzena de comparses 
que van fer un nou recorregut, que 
va començar a la plaça de Cuba 
i va passar 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 va acabar 
al Nou Parc Central on es va fer 
públic el veredicte.

110

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

Va presidir l'acte i donar els premis en Pellofa XXXIX, que ja va 
aparèixer divendres després de tot el dia amb el pregó a punt de 
suspendre's per la pluja abillat com en Robafaves. Completava 
el seguici una Geganta molt corpulenta, la Toneta infantil i un 
Maneló molt efeminat. 

En Pellofa, de Robafaves

Els representants de l'AMPA de l'escola Anxaneta recollint el premi.  Cedida 
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La exposició "Paraula de Stone" en homenatge a Jordi Tardà, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges tarda.indd   1 27/2/17   17:18



Apunts
psicològics

Naixement. Dificultats, obstacles, 
problemes, alteracions, trastorns, 
malaltia. Mort. Així és la vida. Una 
dinàmica de forces oposades en 
l'estructura psíquica que es fa en 
la relació. Qui cregui que la vida 
normaleta és una tarifa plana, un 
camí pla, viu en el si matern. Un 
món feliç sense cap obstacle no ha 
existit mai, ni existeix, ni existirà. No 
hem d'engendrar falses esperances. 
Ni problematitzar les dificultats i 
obstacles.

Tampoc hem de patologitzar 
els problemes i les alteracions 
emocionals.

Els trastorns o alteracions, com les 

malalties emocionals-mentals, no es 
resolen només amb psicofàrmacs; 
dic només!! Benvinguts, però no 
fer un "abús". Convindrà demanar 
orientació psíquica. Un tractament 
curt, regular o llarg. Sempre con-
templar la TOTALITAT DE L'ÉSSER 
HUMÀ: PSICOLOGIA INTEGRAL.

A més a més, hi ha els recursos 
humans propis. Una elaboració al 
llarg de la vida des del naixement. 
Tasca no fàcil perquè estem immer-
sos en una societat desballestada o 
desguitarrada (desficiada). La soci-
etat nodreix més la competitivitat 
que la cooperativitat. Les dues són 
necessàries.

Les orientacions psíquiques actu-
als s'orienten en veure com funcio-
nen les relacions humanes, interiors 
i exteriors. Si l'ésser humà és relaci-
onal, les dificultats venen quan les 
relacions no funcionen. L'ajut ha de 
consistir a restablir-les. Important 
l'entorn: Família i escola. Treball 
i societat. Economia i capital. La 
parella (ell i ella/ell i ell/ella i ella).

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

jpatuel@copc.ca

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Ajudes psíquiques

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. 
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Sopa i els Amics de les Arts, al Canet Rock
Una quinzena d'artistes participaran en la 4a edició del certamen, entre els quals Txarango, 
Jarabe de Palo i Zoo

Música: Redacció - ACN

 Els Amics de les Arts i La Iaia, 
dues bades amb nous discos sota 
el braç, i un concert 'a mida' de 
Sopa de Cabra en què el públic 
podrà escollir les cançons que vol 
sentir de la banda, són les noves 
incorporacions del Canet Rock 
2017. Aquests artistes s'uneixen a 
la quinzena de bandes que actu-
aran a la 4a edició del certamen, 
entre les quals Txarango, Jarabe 
de Palo, Zoo, Gossos, Buhos, Itaca 
Band o Doctor Prats. El Canet Rock 
se celebrarà l'1 de juliol a Canet 
de Mar.

Canet Rock reunirà a l’escena-
ri del Pla d’en Sala els temes dels 
nous discs de Txarango, Els Amics 
de les Arts, Zoo, Itaca Band i La 
iaia. Aquest darrer grup estrena-
rà en exclusiva el seu nou i tercer 
disc a Canet. L’integrant del grup, 
Ernest Crusats, ha explicat que el 
disc “està en procés”, però que es-
peren que surti a la llum “al juny”. 
Els Amics de les Arts, que treuen 
el seu nou disc aquest divendres, 
han manifestat que a Canet Rock 
el que hi van a tocar són els seus 

‘hits’. L’integrant del grup, Joan 
Enric Barceló, ha explicat que “s’ha 
de tocar el que la gent demana” 
i és per això que el seu concert 
“no estarà basat amb el disc nou”. 
Dalt de l’escenari Itaca Band pre-
sentaran el seu quart disc i Zoo 
tocarà el repertori del seu segon 
àlbum. A més, formacions joves 
com Doctor Prats o Buhos també 
formaran part per primera vegada 
del cartell del festival.

Jarabe de Palo i Gossos
El festival també comptarà amb 
l’actuació de Jarabe de Palo, en 
el que serà el seu concert de re-
torn com a banda. Pau Donés i 
el seu grup oferiran un concert 
únic anomenat ’20 años de Jarabe 
de Palo’, en el que repassaran els 
millors temes de la seva carrera. 
Repeteixen al festival Gossos, que 
portaran els temes del seu darrer 
disc ‘Zenit’

110

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

Sopa de Cabra serà la banda protagonista en la tercera edició 
dels ‘Hits de...’. Els espectadors seran els encarregats d’escollir 
quines són les 10 millors cançons de la seva història i aconseguir 
que sonin a l’escenari del Pla d’en Sala. El públic podrà votar a 
través de la pàgina www.canetrock.cat.. 

"Hits de..." Sopa

Els Amics de les Arts.  Cedida 
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Una zona de contenidors a Argentona. 

Anna Aluart 

L'ampliació del model porta a porta a tot el municipi i el trasllat de l'àrea 
d'emergència de residus a la deixalleria municipal ajuden a explicar el canvi,

La recollida selectiva a Argentona es dispara per 
sobre del 80 per cent al gener

 Argentona va aconseguir el pas-
sat mes de gener el seu millor re-
sultat en el percentatge de reco-
llida selectiva de residus, assolint 
el 82%, una xifra que, en cas de 
confi rmar-se i mantenir-se al llarg 
de l’any, el situarien com un dels 
municipis de Catalunya major de 
10.000 habitants que més recicla.

Aquesta millora respon al procés 
d’ampliació del model de recollida 

de la brossa domèstica porta a por-
ta a tot el municipi, que va inici-
ar-se a l’octubre de l’any passat  al 
barri del Cros i que s’ha completat 
en aquest 2017 amb les urbanitza-
cions de Les Ginesteres, Can Raimí, 
Can Cabot i Can Ribosa, zones en 
què hi resideixen prop d’un 25% de 
la població. En aquests moments, 
el 98% dels veïns i veïnes d’Argen-
tona compten amb el sistema de 

recollida porta a porta. En paral·lel, 
a fi nals de desembre també es va 
traslladar l’àrea d’emergència de 
residus del carrer Bellavista a la 
deixalleria municipal, un canvi que 
ha afavorit un major control en la 
recollida i gestió dels residus, així 
com un augment dels residus espe-
cials. També ha crescut el nombre 
de sol·licituds de la targeta d’ús 
de la deixalleria municipal. | Red
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La signatura del conveni. Els dos artistes.  Cedida 

 Des del mes d'octubre, l'Ajun-
tament treballa per cercar una 
solució que ofereixi millors condi-
cions que el local que ocupa l'en-
titat actualment a l'antiga fàbrica 
Velcro, al carrer Enric Granados. 
En les pròximes setmanes es con-
cretarà els detalls i les condicions 
del nou conveni.

Anualment, Creu Roja i l'Ajun-
tament renoven un conveni que 
el voluntariat i la col·laboració 
d'aquesta entitat en tasques de 
protecció civil, cobertura de l'àrea 

 La Sala d'Argentona segueix en-
davant amb la seva temporada 
aquest dissabte 4 de març amb 
Chicuelo i Mezquida, moment en 
què un dels pianistes més prome-
tedors de l’escena jazzística coin-
cidirà a l’escenari amb el guitar-
rista de referència del panorama 
fl amenc. Una trobada que promet 
injectar nova vida als temes de 
Marco Mezquida i Chicuelo per 
transitar pels camins musicals més 
variats. Històries quotidianes, fres-
ques, introspectives i accessibles. 

Signaran un nou conveni que permetrà a Creu Roja 
organitzar les seves accions i activitats 

Serà aquest dissabte 4 de 
març a dos quarts de nou

social, amb infraestructures, ma-
terial i recursos humans. L'acord 
també contempla l'impuls de cam-
panyes solidàries, projectes de co-
operació i la promoció d'activitats 
preventives al municipi.

Així mateix, es recorda que des 
de fa uns anys l'Ajuntament manté 
una relació estable i fl uïda amb les 
associacions socials del municipi 
mitjançant una taula d'entitats, 
espai que fomenta la coordinació 
i la relació entre l'administració 
social i les entitats. A.C

Acord per facilitar un nou local a 
Creu Roja a Argentona

La Sala aposta per la 
música amb la sonoritat 
de Chicuelo i Mezquida

Cedida 

Adreça web del banner invertit:

www.reformasiluromar.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

CASA

• 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:
SHEILA ÁLVAREZ MATEOS

concursos
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GL14702 CERDANYOLA 
SUR: Zona campo de fútbol, 
muy buena imagen, 3 habit.  (2 
dobles), salón comedor cuadrado 
con salida a balcón a la calle, baño 
completo y perfecto, cocina refor-
mada y nueva y galería. Terrado 
comunitario. No alto. Ideal para 
comprar por zona y precio. 
PREU: 96.000€

AQUESTS PROPIETARIS HAN CONFIAT LA VENDA 
DELS SEUS IMMOBLES EXCLUSIVAMENT AMB 

NOSALTRES. LES CASUALITATS NO EXISTEIXEN.

GL14708 CAMÍ DE LA GE-
GANTA: Pis 100m², parking opc. 
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€

GL14493 ZONA MATARÓ: 
Atención! Magnífi ca torre a 4 vient. 
urbanización zona alta de la cuidad. 
Exclusiva vivienda de diseño, útil 
y práctica, vistas espectaculares 
sobre el litoral marítimo. Grandes 
cristaleras, luz y el sol. Excelente 
comunicación con la C-32. Disfruta 
de esta vivienda que llega a tocar la 
perfección en espacios, exterioridad, 
luz, vistas y comodidad!
PRECIO: 645.000€

GL14706 Z. CENTRO-CABA-
NELLAS:  Excepcional e impecable 
vivienda, prácticamente nueva a 
estrenar. Salón muy luminoso con 
salida a balcón, cocina moderna y 
funcional, 2 baños (1 suitte), 3 ha-
bitac. Acabados modernos con una 
excelente imagen. Parking incluido 
de acceso directo. Oportunitat.! 
PREU: 214.000€
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Una imatge d'arxiu de l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra. Llavors de marihuana.ACN  Cedida 

 Els Mossos d’Esquadra han de-
nunciat aquest febrer dos joves del 
Maresme per apuntar amb un feix 
de llum l’helicòpter dels Mossos 
d’Esquadra i posar en risc la se-
guretat de la tripulació. 

Les dues infraccions, tipifi cades 
com a molt greus i que poden ser 
sancionades amb multes d’en-
tre 30.001 i 600.000 euros, es van 
produir el divendres 17 de febrer 
a Cabrils i el diumenge 19 de fe-
brer a Vilassar de Dalt.

En el primer cas, els fets van 
succeir el divendres cap a les 20.30 
hores quan el noi va dirigir una 
llanterna potent cap a l’helicòp-
ter, que estava fent tasques de se-
guretat ciutadana a Cabrils. La 
tripulació policial de la nau aè-
ria va veure el jove i va avisar els 
agents que es trobaven a prop, 
els quals el van seguir fi ns a casa 
seva. Va ser allà on va ser denunciat 

Els dos nois van posar en risc la seguretat de la tripula-
ció i van cometre una infracció molt greu

Denunciats per apuntat amb llum 
l'helicòpter dels Mossos

 Desarticular a Sant Vicenç de 
Montalt un grup que trafi cava amb 
marihuana.

Els Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local de Sant Vicenç de 
Montalt van localitzar la setmana 
passada 42 quilos de marihuana 
en un vehicle i dos domicilis del 
municipi. Dues operacions poli-
cials van permetre requisar tota la 
droga i alhora detenir set persones. 

El primer dels operatius va tenir 
lloc la nit del 20 de febrer quan 
una patrulla de Mossos de paisà 
va identifi car dues persones a Sant 
Vicenç i els va escorcollar el vehi-
cle, moment en què hi van trobar 
fi ns a vint quilos de marihuana, 
motiu pel qual els dos homes van 
quedar detinguts. 

Droga i diners en efectiu
A la mateixa zona on s’havien fet 
les detencions, els Mossos van lo-
calitzar un habitatge on s’hi van 
trobar vint quilos més de mari-
huana, a més a més de 400.000 
euros en efectiu. Allà, els agents 
hi van detenir fi ns a cinc persones, 
un espanyol i quatre estrangers. 
Per últim, la Policia Local de Sant 
Vicenç de Montalt va detenir un 
jove, veí del municipi, per tenir dos 
quilos de cabdells de marihuana 
a casa seva.

Es van detenir set perso-
nes en dues operacions

Comissats 42 kg de 
marihuana i 400.000 
euros a Sant Vicenç

administrativament per una in-
fracció molt greu. El segon cas va 
ocórrer el diumenge cap a les 19.30 
hores quan un jove va encegar amb 
un punter làser el pilot de l’heli-
còpter dels mossos que es troba-
va realitzant tasques de seguretat 
ciutadana a Vilassar de Dalt.

"Infracció molt greu"
La tripulació policial va facilitar 
ràpidament la descripció del jove a 
les unitats de Seguretat Ciutadana 
que es trobaven treballant a la zona 
i va anar dirigint els agents cap al 
jove, que fugia del lloc. Poca estona 
després els agents van localitzar el 
menor que va ser identifi cat amb 
el grup de joves amb el qual anava. 
El jove també va ser denunciat.

Els nois van cometre una infrac-
ció tipifi cada en la Llei Orgànica 
4/2015, de 30 de març, de protecció 
de la seguretat ciutadana. 
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La zona de Malgrat de Mar, destrossada pel temporal. Una imatge de la reunió .Cedida  Cedida 

  Els treballs per reparar els trams 
de la costa nord del Maresme, afec-
tada pels darrers temporals de mar 
del mes de gener, s'han començat a 
executar aquesta setmana, segons 
va anunciar el delegat del govern 
espanyol a Catalunya, Enric Millo, 
durant una visita a la zona dels 
càmpings de Malgrat de Mar, un 
dels punts més damnifi cats, dijous 
de la setmana passada. 

Com ja va aprovar el Consell 
de Ministres, s'invertiran 2,1 mi-
lions de forma extraordinària entre 
Malgrat de Mar i Pineda de Mar, 
la zona més danyada. El termini 
d'execució de les obres serà d'uns 
tres mesos i, per tant, estarien en-
llestides poques setmanes abans 
de l'inici de la temporada d'estiu. 
Així, però, l'objectiu plantejat des 
del territori perquè la intervenció 
es fes abans de la Setmana Santa 
no es podrà complir.

A punt per l'estiu
Millo va explicar que malgrat 

que serà "difícil" acabar les obres 
abans de Setmana Santa, la res-
posta del govern espanyol davant 
les destrosses del temporal hau-
rà estat "ràpida" amb l'objectiu 
que la temporada d'estiu es pugui 
desenvolupar amb tota normali-
tat en aquest extrem de la costa 

S'invertiran 2,1 milions, els treballs s'han iniciat aquesta 
setmana i s'allargaran tres mesos

La reparació del litoral del Maresme 

no estarà per Setmana Santa 

 Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo ha recollit 336 tones de 
tèxtil a les que donarà fi nalitats 
socials. 

La Fundació té repartits con-
tenidors de recollida per diver-
sos municipis de la comarca. Els 
ciutadans hi dipositen la roba, el 
calçat, els complements i el tèxtil 
de la llar que ja no utilitzen i als 
quals se’ls hi pot donar una segona 
vida. És un servei gratuït i repre-
senta un estalvi important en les 
despeses de recollida i eliminació 
de residus sòlids urbans.

Vilassar de Mar és el poble que 
més ha recollit, 83 tones, seguit de 
Calella amb 49,2 tones, Montgat 
amb 39,5, Premià de Dalt amb 30,8 
i Mataró amb 21,3 tones. En total, 
les més de 336 tones recollides 
l’any passat al Maresme repre-
senten un estalvi de 1.067 tones 
de CO2 a l’atmosfera, cosa que el 
planeta agraeix. O el que és el ma-
teix: equival a què 58.083 cotxes 
deixin de circular durant un dia o 
que 17,1 milions d’arbres deixin 
d’absorbir elements contaminants, 
també en un dia.

La Fundació Humana celebra 
enguany el seu 30è aniversari, des-
prés de tres dècades a favor de la 
protecció del medi ambient i la 
cooperació al desenvolupament. 

Les ha recollit la Fundació 
Humana en cinc municipis

El Maresme recull més de 

336 tones de roba usada 

per a finalitats socials

maresmenca. El delegat del govern 
és conscient de la urgència d'un 
territori eminentment turístic i 
es compromet a què els treballs 
s'executin amb la màxima rapi-
desa. Tot i això, assegura que no 
serà fi ns d'aquí a tres mesos quan 
es pugui acabar tota l'obra: "Són 
obres que cal fer bé perquè ser-
veixin per a l'objectiu que tenen", 
va detallar.

Malgrat, el més afectat
Millo va visitar dijous passat el 
tram devastat de Malgrat de Mar, 
a la zona dels càmpings limítrof 
amb la desembocadura de la riera 
de Tordera. 

En aquest punt l'actuació con-
sistirà en recol·locar l'escullera 
existent en forma de corba, fer 
una nova escullera de protecció 
del Camí de la Pomareda al llarg 
d'uns 350 metres i fer l'aporta-
ció de sorra a la platja "que sigui 
necessària". 

A Malgrat de Mar s'invertiran 1,2 
milions en aquestes feines, però el 
pressupost inclou també 1 milió 
per a actuacions extraordinàries 
al municipi veí de Pineda de Mar, 
on cal refer un tram important del 
passeig marítim, que va quedar 
totalment descalçat com a con-
seqüència de les onades.
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Ref. 2542: Cirera: Piso para entrar a vivir en 
comunidad reducida. 3hab., 1 baño, coci-
na indep., galería, amplio salón comedor 
balcón.  Vistas despejadas, en avda. prin-
cipal y bien comunicado. 104.000€

Ref. 2552: Molinos: Piso con ascensor y 
para entrar a vivir. 4 hab. (3 dobles), 1 ba-
ño, cocina indep., galería, amplio salón 
comedor.  Vistas despejadas, junto cole-
gios y zona verde. 198.000€

Ref. 2554: Cerdañola:1er piso sin ascensor 
para actualizar. 3hab., 1 baño, cocina 
indep., galería, amplio salón comedor.  
Exterior, sol y vistas despejadas, zona 
tranquila y bien comunicado. 50.000€

Ref. 2549: Cirera: En avda principal y co-
munidad reducida. 2 hab. dobles, 1 baño, 
cocina indep., amplio salón comedor, te-
rraza 40m2.  Orientado a mar y distribución 
cuadrada. Oportunidad!! 179.000€

Ref. 2548: Rocafonda: Piso con local con 
negocio en funcionamiento. 3 hab., 1 
baños y 1 aseo, cocina indep, amplio 
salón comedor con patio a nivel. Con 
muchas posibilidades y 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. 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. 2546: Vía Europa: Con parking, trastero 
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. 216.000€

CUOTA HIPOTECA: 448€/mes

Ref. 2550: Centro: Loft de reciente cons-
trucción y junto casco antiguo. 1 hab. 
doble, 1 baños, cocina integrada al 
salón comedor con balcón, suelos par-
ket,  Zona inmejorable y con ascensor. 

CUOTA HIPOTECA: 491€/mes CUOTA HIPOTECA: 552€/mes

ATENCIÓN  INVERSORES ÁTICO CON ASCENSOR REFORMADO

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.

CUOTA HIPOTECA: 478€/mes

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.

CUOTA HIPOTECA: 565€/mes

Ref. 2394: Cerdañola: Piso para entrar a 
vivir reformado total. 3 hab., 1 baño, am-
plio salón com., balcón, cocina indep, 
vent. alum, mosquiteras.  No le falta de-
talle, exterior y muy soleado.  99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO Y ZONA

REFORMADO Y CON TERRAZA DE GRANDES DIMENSIONES CON PATIO A NIVEL

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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Josep Balateu és l'autor de 'La Drakkar de ciment'.  Arxiu 

Josep Balateu,   
d'històries de pescadors

 Mireia Biel

 Qui era Fermí el Fort? Com era el Mataró mariner 
de la primera meitat del segle XX? Totes aquestes 
preguntes i més les respon el llibre 'La Drakkar de 
ciment', el primer relat publicat de Josep Balateu, 
enamorat de la literatura i de la seva ciutat, Mataró, 
que en un sol llibre hi ha mesclat les històries de di-
versos personatges reals i fi cticis que reconstrueixen 
la història mataronina més genuïna. 

Escriure històries és, per a Balateu, un tub d'esca-
pament, una distracció i un estímul també. "Quan 
em vaig jubilar vaig decidir que no volia fer el que fa 
la resta, sinó que volia començar a escriure", expli-
ca. I d'aquí que, gràcies a la seva forta vinculació a 
l'activitat social i cultural de Mataró, comencés a fer-
ho i nasquessin obres com 'La Drakkar de Ciment'. 

Fermí el Fort era un personatge mataroní altru-
ista, conegut encara per alguns, la història del qual 
serveix per retre homenatge a un dels col·lectius més 
populars i necessaris per entendre la història de la 
ciutat: el dels pescadors. Per a Balateu, “era impres-
cindible conèixer com vivien i què feien per poder 
escriure el llibre”, de manera que es va endinsar en el 
seu dia a dia i per això al relat es lloa la fi gura d’uns 
mariners que, a parer seu, “s’aventuraven cada dia 
mar endins sense tenir aparells meteorològics ni 
saber què els deparava, només encomanant-se als 
sants patrons”. 

En defi nitiva, doncs, no deixa de ser una picada 
d’ullet a la història mataronina i al seu passat mata-
roní. I és que Balateu té molt clar que “cal escriure’n 
perquè la gent recordi que als pobles, la història la fa 
la gent que hi viu”. Perquè com ell bé afi rma, “sempre 
hi ha sempre personatges peculiars que destaquen 
per la seva singularitat i popularitat”. 

Un llibre molt local 

“'La Drakkar de ciment' s'endinsa en la manera 
de viure dels pescadors", explica Balateu

"Mataró vivia d'esquena al mar, antigament", ex-
plica Balateu. Per això, "el llibre també s'endinsa 
en els costums i la manera de viure que tenien 
els pescadors, que era molt particular", remarca 
l'autor, que el pròxim dia 9 de març a les set de la 
tarda presentarà 'La Drakkar de ciment' al recinte 
de Les Esmandies.  

APUNTS

Defineix-te: Raonable i pendent de què passa al món

Un llibre: 'El Quijote'

Una pel·lícula: 'El tercer hombre' de Carol Reed

Un viatge: Un creuer pel Carib

Un escriptor: Carlos Ruiz Zafón

Un somni: El meu somni era publicar un llibre

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

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

T. 937 965 148

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

OBRA NUEVA 

5365

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

T

T

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

T

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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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

Pis amb distribució funcional de 60m², 3 habit 1 bany, saló menj., cuina integrada, 
balcó, aa/cc,tanc alumini doble vidre, ascensor, Comunitat familiar!!     T151062

Mataró. Cirera 180.285€

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

Pis d’origen conservat 101m², 3 habit (2 dob), 1 bany compl., cuina office, saló 
menjador, balcó, terrassa sup. privat, galeria i traster, Molt lluminós!  T151142

Mataró. Molins 106.000€

Dúplex impecable, 100m², 3 habit., armaris encast, 2 banys, cuina office, saló menj. 
20m², balcó, calefacció, tanc.alumini, ascensor, Tssa 11m². Vistes!!        T151051

Mataró. Cirera 212.100€

Pis en exclusiva, 65m², 3 habit, 1 bany, cuina offi ce, saló menjador, ga-
leria, terrat comun. Traster 8m², tssa 18m² ¡¡Per reformar!!         T150922

Mataró. Cent�e 137.865€

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

Mataró. Can Br�g�era 291.060€

Espectacular casa 270m², 5 hab., 2 banys, 1 servei, cuina off. saló menj, llar foc, 
balcó, tssa, aa/cc alumini, pàrquing, traster, jardí 330m², pisc. com.!       T250169

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Magnífic pis 120m², 4 hab (1 suite), 2 banys, cuina office, saló menj. 30m², galeria, 
2 balcons, aa/cc, tanc.’alumini, ascensor, pàrquing, traster 30m²!!!        T151060

Mataró. Molins 250.000€
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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�erCases i pisos de llog�er
T110477 Mataró. Habana. Precioso loft sin muebles 
de 35m² de superfi cie, 1 baño, cocina, comedor 
con salida a balcón, aa/cc, los suelos de parquet, 
cierres exteriores de aluminio, ascensor. Piso muy 
soleado. Disponible en marzo!! 550€/Mes

T110466 Canyamars Piso en el centro del pueblo 
de 70m², 2 habitaciones (1 doble con vestidor), 1 
baño completo, cocina cerrada, salón comedor, tres 
balcones, ascensor, Vistas a montaña! 580€/Mes

T109094 Mataró. Centre. Piso alto sin ascensor de 
85m² de superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 1 
baño completo, cocina offi ce, comedor con salida a 
terraza de 15m² !!  600€/Mes

T110201 Mataró. Rocafonda. Piso de 60m² de su-
perfi cie, dispone de 2 habitaciones, 1 baño comple-
to con ducha, salón comedor con cocina integrada, 
calefacción eléctrica, cierres de aluminio, ascensor, 
parking opcional. Piso muy soleado!          600€/Mes

T110471 Mataró. Centre. Ofi cina en primera planta 
tipo loft de 108m² de superfi cie, tiene 1 baño com-
pleto, cocina offi ce con electrodomésticos, salón 
comedor. Piso ideal para jovenes!!          726€/Mes

T105692 Mataró. Via Europa. Piso esquinero 98m², 4 
habit., armarios empotr, 2 baños, cocina offi ce, salón 
com. 25m², calef.,  carp. aluminio, suelos gres, 2 bal-
cones, galería y ascensor. Muy soleado!!     950€/Mes

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

T110358 Arenys de Mar. Primera línea de mar. Mag-
nifi co piso de 98m² totalmente equipado y amueblado, 
3 habit, 2 baños compl, cocina independiente, terraza 
y ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona de-
portiva!!!! A 100 metros de la playa!!!  1.500€/Mes

T110134 Llavaneres. Piso reformado 50m², 2 habita-
ciones, 1 baño, cocina offi ce, balcón, suelos de par-
quet, carpintería de aluminio, parking, amueblado y 
muy soleado !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con 
piscina, pistas de tenis y zona infantil!!  1.600€/Mes 

T420112 Argentona. Casa a 4 vents en zona resi-
dencial, 180m², 4 habit (suite), 2 banys complets + 
1 de servei, cuina offi ce, saló menjador, llar de foc, 
calefacció, tancaments d’alumini, terrassa de 20m², 
garatge per a dos cotxes, traster, espectacular jardí 
de 210m² amb barbacoa d’obra!!            1.650€/Mes

T201785 Mataró. La Cornisa. Espectacular casa de 
disseny. Amb domótica, plaques solars, té 800m² de 
parcel·la, amb 265m² de superfi cie de vivenda, dis-
posa de 4 habitacions dobles (1 és tipus suite), amb 
3 banys, cuina tipus offi ce amb illa i accés a jardí 
des de tota la casa. Amb unes magnífi ques vistes a 
mar i muntanya!!!                                     2.200€/Mes

T410116 Sant Vicenç de Montalt. Pis tot reformat 
de 120m², 4 habitacions (1 és suite), amb 3 banys 
complets, cuina offi ce, saló menjador amb sortida a 
terrassa de 25m², amb galeria, aa/cc, els terres de 
parquet, tancaments exteriors d’alumini, 2places 
de pàrquing, magnífi ca zona comunitària amb pis-
cina i zona infantil!!                                4.000€/Mes

T301180 Mataró. Centre. Despacho 50m2. En pri-
mer piso - muy económico !!!!                 250€/Mes

T302352 Mataró. Centre. Local de 82 m² de super-
fi cie, instalación luz, ideal despachos !! 500€/Mes

T302701 Mataró. Centre. Despacho de 50m² de 
superfi cie, situado en un  primer piso - Tiene mucha 
luz y muy buena situación!!!!                      250€/Mes

T300477 Mataró. Centre. Local de 200 m2, inst. Ai-
gua i llum, vingui a veure’l!!!                  1.800€/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

106.000€

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

T110104   Caldes d’Est�ac

Magnífi co dúplex de diseño 
de 190m², 2 habitaciones, 3 
baños completos, cocina offi -
ce, amplio salón comedor, aa/
cc, cierres de aluminio, terra-
za de 10m² !!    1.400€/Mes

T109943   Mataró. Cent�o

Piso de 70m², de 3 habitacio-
nes, 1 baño completo, cocina 
cerrada, salón comedor con 
salida a balcón, cierres de 
aluminio, suelos de parquet, 
Muy luminoso!!!  600€/Mes

T106968   Mataró. Cent�e

212.100€

137.865€

291.060€

Piso en planta baja de 48m², 
1 habitación, 1 baño com-
pleto, cocina, comedor, con 
terraza 25m², aa/cc, cerra-
mientos aluminio, suelos de 
parquet, ascensor, disponible 
en Marzo!!!              550€/Mes

T110476  Mataró. Habana

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

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

T202757        Canyamars

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

T110473   Mataró. Cent�e
Piso de 65m², 3 habit.,1 baño 
completo con bañera, cocina 
offi ce reformada, salón come-
dor de 24m² con balcón, gale-
ría, aa/c, cierres aluminio, as-
censor, parking opcional. Muy 
luminoso!!!           675€/Mes
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

88.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 17818

Preciós pis a tocar Plaça Rocafonda. Zona 
molt tranquil·la, agradable i molts serveis.

Quota: 516/mes
molt tranquil·la, agradable i molts serveis.

167.500 €

MATARÓ - Via Europa R 18256

Pis seminou 2 hab, menjador amb balcó ti-
pus terrassa i bany complet. Truqui’ns !!

Quota: 1.552€/mes 315.000 €

MATARÓ - Eixample R 41170

Magnífi ca casa, planta primera amb menja-
dor de 35m2 amb llar de foc i sortida a balcó.

Quota: 2.199€/mes167.200 €

LLAVANERES - Cirera R 18341

Finca amb ascensor, 3 hab, armaris encastats 
i 2 banys complets. 2 minuts de Parc Central!

Quota: 1.341€/mes

98.050 €

DOSRIUS - Canyamars R 17930

Magnífi ca parcel·la 850m2, casa 65m2 
aprox. Vistes clares i molt assolellada.

Quota: 658€/mes

149.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18361

Quota: 869€/mes

Gran oportunitat! Pis en alçada 100m2 amb 
4 hab i totalment exterior. No s’ho perdi!

i 2 banys complets. 2 minuts de Parc Central!

/mes
pus terrassa i bany complet. Truqui’ns !!

/mes

aprox. Vistes clares i molt assolellada.

/mes

4 hab i totalment exterior. No s’ho perdi!

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

70.000 €

MATARÓ -  Rocafonda R 18355

Quota: 322€/mes

Gran Oportunitat! Pis 3 hab totes exteriors 
i 2 dobles, una d’elles amb sortida a balcó.

122.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 18047

Dúplex 1 hab., obra seminova, menj., cuina 
oberta, lavabo i bany, galeria, tssa particular.

Quota: 776/mes
oberta, lavabo i bany, galeria, tssa particular.
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OCASIÓN  

DE LA  

SEMANA

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

98.050 €
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