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El nou IES Les Cinc Sénies començarà classes al 

setembre en barracons a la Ronda de Rafael Estrany
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94.000€

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12688 JTO. RDA. CERVANTES: Per-
fectamente situado junto avenida principal, 
de fácil acceso y cerca playa. 1er piso de to-
talmente restaurado de manera impecable. 
3 dormitorios. Salón comedor  amplio. Bal-
cón. Cocina equipada muy bonita. Baño con 
ducha. Suelos gres. Buena compra.

T

139.500€

¡REALMENTE BONITO!
Ref. 12632 AVDA. DEL PERÚ: En la mejor ca-
lle de la zona. Excelente vivienda 100m2 refor-
mado total de forma muy destacada. Bien pro-
porcionado, buena orientación, mucho sol. Con 
ascen-sor. Salón comedor 26m2. Balcón Cocina 
equipada nueva. 3 dormitorios (antes 4). Baño 
de diseño. Parquet. Calefacción.

T 147.000€

¡BUENA RENTABILIDAD!
Ref. 11826 CENTRE/JUZGADOS: Excelente 
ubicación!! Edifi cación muy reciente. Estupenda 
vivienda 75m2. sin pasillos. Prácticamente a es-
trenar. Salón comedor 26m2. Cocina integrada 
salón. 2 dormitorios. Calefacción, suelos gres. 
Parking + trastero incl. Actualmente alquilado.

T

99.000€

¡EXCELENTE COMPRA!
Ref. 12691 Z. AVDA. GATASSA: En la zona 
más comercial del barrio, junto servicios y co-
mercios. Buen piso 80m2 bien orientado, edi-
fi cio con ascensor. Vistas sobre zona verde. 3 
dorm. Salón comedor bien orientado. Balcón so-
leado. Cocina reformada, galería anexa. Carpin-
tería perfecto estado. Muy buenas cualidades.

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 189.000€

!PISO+PARKING+2 PATIOS!
Ref. 12586 PARC CENTRAL: En la zona de 
moda en Mataró. Vivienda 70m2 bien distri-
buidos sin pasillos. 2 dormitorios dobles. Salón 
comedor 24 m2. Cocina offi ce espaciosa. 2 
tzas 16 y 30 m2 acceso directo. Trastero incl.

T

229.000€

EXCELETE RELACIÓN PRECIO/CALIDAD!
Ref. 12679 CAMÍ DE LA SERRA: Atención  a 
este piso! Vivienda 96m2, 25m2 de terraza a ni-
vel edifi cio de reciente edifi cación bien ubicado 
en una de las zonas más tranquilas de Mataró. 
4 dormitorios. Salón comedor bien orientado. 
Cocina completamente equipada. 2 c de baño. 
Parking incluido de grandes medidas.

T

73.000€

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

T

225.000€

¡EN ZONA TRANQUILA!
Ref. 12690 CENTRO/RONDAS: Edifi cio de 
reciente edifi cación. Buen piso con 2  terrazaS a 
nivel y bien orientadaS destaca por su excelen-
te estado e imagen. Distribuido sin pasillos  en 
3 dormitorios. Salón comedor 22 m2 luminoso 
y soleado. Cocina equipada.2 c de baño. Suelos 
parquet A/Ac. Parking + trastero.

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 350.000€

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

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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vivienda 75m2. sin pasillos. Prácticamente a es-
trenar. Salón comedor 26m2. Cocina integrada 
salón. 2 dormitorios. Calefacción, suelos gres. 
Parking + trastero incl. Actualmente alquilado.
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Ref. 12691 Z. AVDA. GATASSA: En la zona 
más comercial del barrio, junto servicios y co-
mercios. Buen piso 80m2 bien orientado, edi-
fi cio con ascensor. Vistas sobre zona verde. 3 
dorm. Salón comedor bien orientado. Balcón so-
leado. Cocina reformada, galería anexa. Carpin-
tería perfecto estado. Muy buenas cualidades.
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¡EN ZONA TRANQUILA!
Ref. 12690 CENTRO/RONDAS: Edifi cio de 
reciente edifi cación. Buen piso con 2  terrazaS a 
nivel y bien orientadaS destaca por su excelen-
te estado e imagen. Distribuido sin pasillos  en 
3 dormitorios. Salón comedor 22 m2 luminoso 
y soleado. Cocina equipada.2 c de baño. Suelos 
parquet A/Ac. Parking + trastero.
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¡A TRES VIENTOS!
Ref. 12666 CABRILS. URB. LA LLOBERA: 
Una de las mejores urbanizaciones de la zona. 
Casa unifamiliar 200m2 edifi cada sobre parce-
la 400m2 con árboles frutales y zona barbacoa. 
Salón 50m2,gran cocina offi ce.4 dormitorios,2 
baños( uno en suitte)Garaje para 3 vehículos. A 
3 vientos en zona privilegiada. 

• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

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

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.
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+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS
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 Més d'un 15 per cent dels casos 
atesos des del SIAD Maresme van 
ser per violència masclista el 2016. 
Així ho revela un estudi fet públic 
per aquest organisme, que ha de-
terminat que va atendre a més de 
200 dones que havien patit violèn-
cia masclista i un total de 36 dones 
que pateixen violència, sigui físi-
ca o psicològica. Durant el 2016, el 
servei comarcal d'atenció a la dona 
va prestar 505 atencions jurídiques, 
psicològiques, de salut i per violèn-
cia masclista a 207 dones i 2 homes. 
El 47,5% de les intervencions van 
ser d'assessorament jurídic relaci-
onat principalment amb la custòdia 
dels fi lls, el divorci i incompliments 

El 17 per cent dels casos atesos pel SIAD 
Maresme són per violència masclista

L’ENQUESTA

Estàs d'acord amb què les 
discoteques copaguin la 
neteja del Polígon?
91,5 % Sí
8,5% No

A LA VORA DEL JAZZ

LA PREGUNTA

S'ha escollit la millor 
ubicació pel futur IES 
Les Cinc Sénies?

CAS CADÀVER

La Capella dels Dolors va quedar petita per a l'homenatge a Manel Salicrú, 
historiador i cap visible del Museu Arxiu de Santa Maria, mort el 2015.

APLAUDIT:  El cicle fa una passa 
endavant en qualitat, gràcies a la 
implicació de les tres parts que el 
fan possible.

CASTIGAT: Ens fem ressò d'una 
problemàtica desagradable que 
va obligar un veí a marxar de casa 
per la pudor d'un antic cos mort.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

de sentència; el 36,4% van ser as-
sessoraments psicològics; el 0,99% 
atencions relacionades amb la salut 
i el 12,67% intervencions directes 
per violència masclista. Del total 
de dones ateses, 36 són víctimes de 
violència física, psicològica o física 
i psicològica.

Per intentar frenar aquesta xacra, 
el SIAD està elaborant un Protocol 
comarcal d'abordatge de les violèn-
cies masclistes que es presentarà el 
pròxim mes de maig. Aquesta pre-
sentació coincidirà també amb la del 
Pla de polítiques d'igualtat i dona 
del Maresme 2017-2020.

Conxi Duro 

Davant de tot

Davant de tot 1762.indd   1 8/3/17   17:46
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UN MODEL PROPI
Coneguem com funciona l’Escola de Música 
Municipal de Mataró

w
w

w
.to

tm
at

ar
o.

ca
t

Xesco Gomar liderarà el PSC
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 Foto antiga Les portades

 Aquell 25 d’abril de 1954 hi ha-
via un pam i mig de neu a terra, 
però això no va ser un impedi-
ment perquè la Penya X jugués 
el seu primer partit regional. Així 
ho mostra la fotografi a d’aques-
ta setmana, cedida per E.C. i que 
mostra el grup de persones que va 
anar a rebre l’equip després que 
guanyés per 0-1. Vicenç Serra va 
donar el gol de la victòria a l’equip: 
“Aquell dia havia nascut el seu fi ll 
i a l’autocar havia dit que volia fer 
un gol i dedicar-li al nadó”.

La mítica Penya X

Però no van acabar aquí les ale-
gries aquell dia. “Quan vam arri-
bar al Club Ateneu i vam veure 
tota aquella gentada! Quins temps 
aquells, vam fer una gran cele-
bració!”, exclama. I és que ales-
hores, la Penya X es va fer popu-
lar a Mataró i va convertir-se en 
un símbol del futbol de la ciutat. 
Aquell partit, a més a més, va mar-
car un punt i a part, amb jugadors 
molt destacats com “Vicenç Serra, 
Xavier Beltran i els germans Narcís 
i Esteve Carbonell”.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1762.indd   1 7/3/17   19:13
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miguel@iluroelectric.com

PROJECTES-COMERÇOS
OBRA NOVA-REFORMES

SOM

PROFESSIONALS

solucionem les seves necessitats
en enginyeria-domòtica

electricitat-fontaneria-climatització-gas 

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272     T 937 500 641

El regidor Miquel Àngel Vadell i la directora de Serveis Territorials Carmina Pinya encaixen les mans Cedida 

Nou Institut Les Cinc Sénies a Rocafonda   
Entrarà en funcionament en barracons aquest setembre amb un "projecte innovador" i 
la futura obra no té calendari definit

Educació: Cugat Comas

 Mataró tindrà un nou institut el 
curs que ve. El setembre comen-
çaran les classes de l'IES Les Cinc 
Sénies que és com es dirà aquest 
nou centre, acordat de 'sotto voce' 

entre Ajuntament i Departament 
i fet públic dilluns, davant la seu 
dels Serveis Territorials. S'ubicarà 
a la fi nca de la ronda de Rafael 
Estrany, en part dels 14.000 me-
tres quadrats de solar que hi ha 
i, òbviament, operarà en mòduls 

prefabricats durant els seus pri-
mers cursos. Fa 35 anys que la ciu-
tat no estrena cap institut i aquest 
tindrà una oferta de tres línies.

El nou centre escolar era fruit 
de negociacions entre Ajuntament 
i Departament des de feia temps, 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1762.indd   2 8/3/17   10:51



miguel@iluroelectric.com

PROJECTES-COMERÇOS
OBRA NOVA-REFORMES

SOM

PROFESSIONALS

solucionem les seves necessitats
en enginyeria-domòtica

electricitat-fontaneria-climatització-gas 

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272     T 937 500 641

Encara no està definit el projecte educatiu d'aquest nou institut, 
tot i que la directora dels Serveis Territorials ha assegurat que 
"serà un projecte que moltes famílies estan buscant, més inter-
disciplinar, en la línia dels centres que són comunitat d'aprenen-
tatge". Això obre la porta, doncs, a un institut en la línia d'aquest 
tipus d'escoles. La intenció és comunicar exactament aquest 
projecte en els pròxims dies, però la mateixa Pinya ha assegurat 
que serà un centre que "treballarà per projectes, amb conceptes 
com innovació, plurilingüisme, equitat, treball per la diversitat".

Institut-comunitat d'aprenentatge?

Daniel Ferrer 

Nou Institut Les Cinc Sénies a Rocafonda   

però no s'havia fet públic, de la 
mateixa manera que sí que es va 
fer amb els instituts-escola. La 
directora dels Serveis Territorials 
Carmina Pinya i el regidor d'Edu-
cació Miquel Àngel Vadell van 
comparèixer somrients amb la 
notícia sorpresa. No té cap re-
lació aquest nou centre amb el 
projecte de centres que cobreixin 
dels 3 als 16 anys. Ajuntament i 
Serveis Territorials es donen un 
any per negociar la implementa-
ció d'aquesta nova fi gura de cara 
al curs 2018-2019. El setembre que 
ve, però, la novetat es dirà Institut 
Les Cinc Sénies.

Sense calendari per a l'edifici
L'Institut Les Cinc Sénies serà una 
de les opcions que les famílies po-
dran escollir quan el dia 23 comen-
ci la preinscripció a primer d'ESO. 
Començarà a operar amb tres mò-
duls prefabricats, que s'ampliaran 
segons necessitat en espera que 
es faci l'edifi ci de nova planta, en 
el mateix solar. No hi ha cap ca-
lendari defi nit sobre quan podria 
estar enllestit el projecte, ni molt 
menys quan podrien ser les obres. 
La petició s'ha fet aquest mes de 
febrer. El nou centre ha de servir, 
segons Pinya "per desmassifi car 
instituts, és un centre necessa-
ri segons la planifi cació escolar 
i ajudarà a esponjar instituts de 
cara a les necessitats que tindrem 
a mitjà termini en escolarització 
postobligatòria".

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1762 del 10 al 16 de març de 2017
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*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

Rebuig frontal de l'AV de Rocafonda 
Critiquen la ubicació, que serà "un centre de segona per a un barri de segona", que 
ajudarà a la guetització i que treballarà en barracons

Educació: Redacció 

  L'Associació de Veïns de 
Rocafonda rebutja frontalment 
el nou institut Les Cinc Sénies. 
En un extens comunicat públic, 

l'associació –i l'entitat Al Ouahda– 
consideren "un greu error la ubi-
cació proposada, ja que està situat 
en l'extrem d'un barri de poca 
diversitat, amb difi cultat d'accés i 
llunyania per a adolescents i joves 

que vinguin d'altres barris". L'AV 
reivindica aquest solar "per a un 
equipament potent de ciutat".

És en aquest punt que apun-
ten a la Llar Cabanelles –que per 
testament està llegada als pobres 

 Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1762.indd   2 8/3/17   17:03
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de la ciutat– com a ubicació al-
ternativa per Les Cinc Sénies per 
ser "una zona de confl uència de 
barris per afavorir la diversitat, el 
coneixement mutu, la convivèn-
cia entre adolescents provinents 
d'orígens i barris diferents". Per 
l'AV "és molt important i positiu 
que els joves de Rocafonda, força 
guetitzat, surtin del barri per anar 
a l'institut".

En el mateix comunicat, des de 
Rocafonda es critica que s'esculli 
"el solar més barat en lloc de fer 
servir criteris sociopedagògics" i 
rebutja l'estrena "en barracots" 
del nou IES assegurant que "el que 
es farà serà un aulari, no pas un 
institut, ja que no disposarà dels 
serveis mínims que ha de tenir 
com biblioteca, laboratori, gimnàs 
o sala d'actes". Per a l'associació 
el que es proposa és "un institut 
de segona categoria per a joves de 
segona categoria".

Assemblea especial
L'Associació de Veïns demana a 
Departament i Ajuntament que 
reconsiderin el seu acord i que 
busquin "una altra ubicació per al 
nou Institut, amb una centralitat 
que afavoreixi la diversitat esco-
lar" així com "que es consensuï 

L'AV és vehement en el raonament perquè vol "que tota la ciutat 
de Mataró prengui seriosament el repte de la nova ciutadania, sigui 
de debò acollidora i entengui que és molt bo que els seus fills i 
filles comparteixin aula amb els fills i filles de la nova ciutadania, 
en una pluralitat enriquidora, en proporcions que afavoreixin l’ar-
relament, tant a l’escola pública com a la concertada o privada". 
En aquest sentit advoquen perquè "el nou institut no es faci en 
les condicions proposades, treballarem i lluitarem per arribar a 
tenir, per als nois i noies de Rocafonda, un centre educatiu de 
la mateixa categoria, qualitat, instal·lacions i excel·lència que 
tingui qualsevol altre centre de Mataró, en el qual la diversitat 
positiva entre fills de la riquesa i de la pobresa, de l’arrelament 
i de la nova ciutadania, de religions, hàbits i cultures diverses 
convisqui i aprengui solidàriament a bastir la Mataró del futur, 
lluny del racisme i la xenofòbia que, d’alguna forma, projectes 
com aquest fan sospitar".

Contra el racisme

amb les comunitats educatives 
de les escoles de Rocafonda i el 
moviment veïnal qualsevol altra 
decisió". Volen "solucions dignes 

i no barracots" per al nou centre 
i convoquen una assemblea pel 
pròxim 31 de març, a Can Noè 
per debatre la qüestió.

 Daniel Ferrer 

núm. 1762 del 10 al 16 de març de 2017
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La finca on es farà l'institut.

Membres de la PEM, en una reunió 

D.Ferrer 

 Cedida 

  La Plataforma en Defensa de 
l'Educació de Mataró saluda 
l'anunci de la posada en funcio-
nament del nou institut Les Cinc 
Sénies a Rocafonda a partir de se-
tembre però demana "un com-
promís temporal per la seva cons-
trucció". La PEM assegura que "els 
mòduls són una solució temporal 
que ha de tenir una data clara de 
caducitat" i demana un calendari 
i les partides pressupostàries ne-
cessàries en aquest sentit. La PEM 
qualifi ca el nou centre de "petit pas 
necessari" i subratlla que "és una 
oportunitat per a desenvolupar un 
projecte pedagògic potent, amb 
metodologies renovades que pu-
guin engrescar alumnes i famílies". 

Celebra el nou centre però posa sobre a taula la resta de 
reivindicacions pendents amb Serveis Territorials 

La PEM vol un calendari per la 
construcció del nou institut 

   Quatre organitzacions de l'es-
querra independentista se sumen 
a les crítiques al nou institut Les 
Cinc Sénies. Arran, COS, SEPC i 
Endavant es mostren molt crí-
tiques en un comunicat en el 
qual alerten que el projecte pot 
suposar "una barrera en la rela-
ció entre Rocafonda i amb la res-
ta de la ciutat" per una ubicació 
que consideren "completament 
equivocada". Són crítics amb el 
fet d'obrir en barracons i no "amb 
totes les instal·lacions necessà-
ries" i asseguren que aquest fet 
el pot convertir "en una realitat 
aïllada de les necessitats educa-
tives de les famílies de la ciutat i 
convertir-lo en un element més 
d'exclusió social".

Les entitats critiquen "l'actual 
planifi cació "amb desequilibris 
patents i una situació d'autèntica 
segregació escolar" i exigeixen un 
nou institut amb continuïtat ga-
rantida. Demanen, a més, la dimis-
sió de Carmina Pinya, directora 
dels Serveis Territorials i Miquel 
Àngel Vadell, regidor d'Educació  
"pel seu paper continuista de les 
polítiques causants de la segrega-
ció escolar de Mataró". | Red

L'esquerra independentista, 
molt crítica

"Serà una barrera 
entre Rocafonda i la 
resta de ciutat"

6

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

En el mateix comunicat assegura 
que el nou centre ha de ser "un 
projecte que dignifi qui el barri i 
no només un equipament públic 
més". En aquest sentit també ve-
uen amb bons ulls que segueixi 
el mètode de comunitats d'apre-
nentatge per cobrir en aquest ves-
sant pedagògic tota l'escolarització 
obligatòria.

La PEM demana, a més del ca-
lendari concret, que "el projecte 
del nou institut sigui compartit, 
explicat i participat per la comuni-
tat educativa amb importància de 
l'entorn proper" i també "que neixi 
amb vincles clars amb entitats de 
prestigi en el món de la renovació 
pedagògica". | Red

En el mateix comunicat, la PEM recorda als Serveis Territorials 
del Departament la resta de reivindicacions pendents sense les 
quals, asseguren, "l'acord sobre el nou institut queda en poca 
cosa". És aquí on tornen a posar sobre la taula la reducció de 
ràtios a infantil i primària, no tancar línies a escoles públiques 
de la ciutat, la segona línia de l'Angeleta Ferrer en el seu nou 
edifici, el nou edifici pel Joan Coromines, els instituts-escola o 
un pla integral per impulsar la formació professionalitzadora.

Més reivindicacions
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El teu futur només depèn de tu. Per això, a 
la SIOP de Mataró trobaràs tots els estudis 
que pots cursar i les eines per fer el teu 
itinerari, i arribar tan lluny com et proposis.

Cal inscripció prèvia a les activitats.

www.mataro.cat/siop

XI Setmana de la informació 
i l’orientació professional
del 27 al 31 de març

ÉS L’HORA DE 
DECIDIR SOBRE 
EL TEU FUTUR 
PROFESSIONAL

Amb el patrociniOrganitzat per
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Un veí marxa de casa seva per la pudor 
d'un antic cadàver 
Denuncien que no existeixi un protocol "clar" per una situació com aquesta, que els ha obli-
gat a conviure gairebé una setmana "en condicions no desitjades per la salut pública"

Successos: Mireia Biel

 La forta olor d’un cadàver re-
centment retirat d’un pis va obli-
gar a marxar de casa seva el veí 
de davant d’un edifi ci carrer de 
l’Hospital. Segons el mateix afectat 
ha explicat al Tot Mataró, els pro-
pietaris del pis, Servi Habitat, “no 
van netejar els fl uids i restes que 
el cos va deixar” fi ns al cap d'una 
setmana i l’olor que es desprenia 
“feia impossible viure a l’edifi ci”.

Els fets es remunten al passat di-
lluns 27 de febrer quan els vuit ve-
ïns de l’edifi ci del carrer de l’Hos-
pital 17-19 van decidir trucar a 

Emergències després d’observar 
que feia prop de tres setmanes 
que no veien un dels seus veïns, 
que no havia mogut el seu cotxe 
i que “feia dies que sentíem una 
olor estranya, però pensàvem que 
s’havia deixat la brossa a l’interior”.

Els Mossos d’Esquadra i els 
Serveis d’Emergència, segons con-
fi rmen Mossos d'Esquadra, van 
trobar el cos d’un home que feia 
prop de tres setmanes que hauria 
mort de forma natural, motiu pel 
qual s'havien detectat fortes olors. 
Però un cop fet l’aixecament del 
cadàver, els propietaris del pis, 
Servi Hàbitat, la immobiliària de 

La Caixa, tal com els pertoca se-
gons la legalitat, no van procedir 
a netejar l’immoble, on hi havien 
quedat fl uids i restes que, “són 
perillosos per la salut pública”, 
en paraules dels veïns. 

El cas, en mans del Jutjat d'Ins-
trucció número 4 de Mataró, no es 
va poder tancar fi ns al cap d'una 
setmana. El divendres 3, la jus-
tícia va fer entrega de les claus i 
no va ser fi ns dilluns quan Servi 
Hàbitat va enviar, després de rei-
terades demandes dels veïns, un 
equip que va efectuar una neteja 
i desinfecció de l'immoble durant 
prop de sis hores. 

Una veïna i advocada de l’edifici denuncia “la manca de protocols 
per aquest tipus de situacions” i “la indefensió” amb què s’han 
trobat. D’entrada, troba “indignant que no es netegi l’escenari 
al moment de la retirada del cos tenint en compte que es tracta 
d’una situació d’emergència i que implica la salut pública”. Des dels 
Mossos d'Esquadra asseguren que "el cos no disposa d'una brigada 
específica per dur a terme aquestes neteges" i explica que, en altres 
situacions, es recorre a l'Ajuntament per atendre determinades 
peticions. Segons els veïns, "l'Ajuntament va dir que aquesta era 
una causa particular i que no hi poden intervenir".

 Situacions sense protocol

Una imatge de la façana de l'edifici.  Daniel Ferrer 
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Sèniors

Imaginem-nos un edifici fabulós, 
antic i centenari que durant molts 
anys ha permès ser utilitzat de for-
ma gratificant i satisfactòria pels 
seus ocupants, durant moltes ge-
neracions. Amb el pas dels anys 
aquest edifici s'ha tornat ruïnós, 
creant més problemes que soluci-
ons. En aquesta situació es planteja 
un problema, quina solució exigeix 
enderrocar l'edifici, construint-ne 
un de nou en el mateix lloc o en un 
altre diferent. Hi ha qui dirà, que 
és possible evitar aquesta despesa, 
promovent fer-hi nyaps, intentant 
conservar-lo fins que la seva manca 

d'utilitat sigui clarament palesa.
Aquesta analogia podria servir 

per descriure el sistema capitalista, 
que durant molts anys ha permès 
progressar a la humanitat, però que 
en aquests moments, cada vegada 
és més palesa la seva obsolescèn-
cia. La postura del moviment sèni-
or, és la d'apostar per la construc-
ció d'un nou edifici social, estimant 
una pèrdua de temps l'enderroc 
de l'actual o fer-hi nyaps, que cal 
considerar com un desgast inútil 
d'energies vitals i despeses econò-
miques. Aquesta nova construcció 
requereix el concurs d'enginyers i 

emprenedors socials, capaços de 
dissenyar-lo, fent possible satisfer 
les necessitats d'una nova societat 
segle XXI, que aposti per deixar de 
competir d'acord amb la llei de la 
selva, del peix gros que es menja 
al més petit, pròpia d'una espè-
cie humana primigènia, proper a 
comportaments de supervivència 
animal, en el llindar del seu pas a 
ser realment humans, apostant per 
l'altruisme i la vida comunitària.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Ser realment humans
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Situació sanitària insostenible al CAP de 
Rocafonda i el Palau
El govern es compromet a fer pinya per pressionar a la Generalitat en resposta a les 
demandes dels veïns dels barris de millora dels serveis sanitaris

Salut: Laia Mulà

  Més de 200 manifestants es van 
queixar a les portes de l'Ajunta-
ment durant la celebració del Ple 
Municipal del dia 2 de març a cau-
sa de la situació sanitària d'una 
de les zones amb la població més 
empobrida de la ciutat, el barri de 
Rocafonda, la qual és insostenible 
segons denuncien els seus veïns. 
Les defi ciències són evidents: els 
habitants han d'esperar més d'un 
mes aproximadament en ser atesos 
pels seus metges i infermers del 
Centre d'Atenció Primària (CAP).

En resposta al prec presentat 
pels Grups Municipals d'ERC, 
VOLEMataró, la CUP i ICV-EUiA 

de buscar solucions a aquesta si-
tuació d'emergència, l'equip de 
govern de Mataró ha afi rmat que 
es pressionarà conjuntament al 
govern de la Generalitat. 

Joan Vinzo, regidor de Salut, 
va qualifi car d'intolerable la llar-
ga espera per tenir hora al met-
ge i va opinar que “la millora de 
la situació passa per una millora 
pressupostària”.

Més personal
Les principals peticions dels afec-
tats van ser traslladades al Ple 
Municipal per la Portaveu dels 
afectats, Laura Fuster: augmentar 
el servei amb dos metges, dos in-
fermers, un administratiu, així com 

recuperar els horaris dels serveis 
de neteja que hi havia anterior-
ment (de 8 a 20 h), els quals han 
estat reduïts.

Una zona àmplia
A més a més, segons explica Maria 
Majó i Clavell, secretària de l'Asso-
ciació de Veïns de Rocafonda, sol-
liciten que es tingui en compte que 
el CAP també atén els residents a 
la zona agrícola de Mataró (Can 
Quirze i la Fornenca, entre altres). 
“Si un metge ha d'anar a atendre 
a aquests ciutadans, triga mol-
ta estona a desplaçar-s'hi i, per 
tant, caldria una major dotació de 
personal i un vehicle corporatiu”, 
considera Majó.

Ja s'han reunit 3.200 firmes entre els prop de 14.000 residents 
al barri. A més de recollir signatures, segons explica Maria Majó, 
també han reunit els papers amb la cita mèdica per “deixar palès 
que ens donen hora entre 4 i 6 setmanes més tard de la data de 
petició de la cita”. Critica que per part de l'administració hi ha 
tendència a negar que la situació sigui aquesta i “amb aquests 
papers ho demostrem”. Des de l'AV s'aposta per seguir amb les 
mobilitzacions.

Recollida de signatures

Manifestació davant de l'Ajuntament  Daniel Ferrer 
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

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

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

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

12 de març

12.00h // 
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) //

LA BANDA,
AMB LES ESCOLES DE MÚSICA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

GospelSons + N'awlins Six
Divendres 10 març / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Anticipada: 7€. Taquilla: 10€.
GospelSons juntament amb el grup 
N’awlins Six presenten Back to the 
Roots, un retorn a les arrels de la 
música gòspel i el jazz, al Nova 
Orleans a principi del segle XX. 

Sergi Botswanas
Dissabte 11 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Cantant, guitarrista, compositor 
i fundador de la formació The 
Botswanas, emprèn el seu primer 
projecte en solitari.

El Niño de la Hipoteca y Los 
Ratones + Oscárboles
Dissabte 11 març / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
Tornen a la càrrega després d'1 any 
i mig sense anar amb format banda. 

'Sons del Món'
Diumenge 12 març / 12h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Concert de recull de cançons del 
Rock Català i altres èxits.

Jazz Clap
Dijous 16 març / 21.30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada + sopar: 12€. Taquilla: 5€.
Amb la participació del saxofonista 
argentí Gabriel Amargant. 

TEATRE I DANSA //

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

'El papa no hi toca'
Diumenge 11 març / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
De Núria Castel. A càrrec del grup 
badaloní de teatre 7deKàmping. 13a 
Mostra de Teatre Amateur.

'Nits de Ràdio 2.0'
Diumenge 12 març / 18h / Casal 
Joventut Seràfi ca (Josep Baralt, 
s/n. Arenys de Mar) / Entrada: 7€. 

Guia cultural

Ja s'ha convertit en un clàs-
sic aquesta cita mixta entre 

l'Agrupació Musical del Maresme i 
alumnes de les escoles de música 
de la comarca. Un concert divertit 
en què es repassen temes em-
blemàtics de musicals, 
tant clàssics com ac-
tuals amb més gent 
sobre l'escenari 
que en cap altre 
concert dels de la 
casaca vermella.
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De Cristina Clemente. A càrrec 
d'Impuls teatre de Molins de Rei. 
45è Concurs de Teatre Amateur 
Premi Vila Arenys de Mar.

Cafè-Teatre: 'Guaperas'
Diumenge 12 març / 18.30h / 
Ateneu Arenyenc (c. Anselm Clavé, 
22. Arenys de Mar) / Preu: 3€.
Comèdia de 2 personatges a càrrec 
de la Companyia Teatral Kmaku, 
amb Xavier González i Ana Llorente.

Teatre: 'Ragazzo'
Divendres 17 març / 20.30h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
3. Argentona) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 13€.
Un cant a la vida, a la dignifi cació 
de les històries personals, a la rei-
vindicació de la memòria col·lectiva.

'Psicosis de les 4.48'
Dissabte 18 març / 21h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 8€.
De Sarah Kane. Espectacle dirigit 
per Moisés Maicas i protagonitzat 
per Anna Alarcón.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 10 març / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "Rebombori de 
creps", d’Anita Pouroulis.  
Dimecres 15 març / 17.30h: 
Art Time 'Parlem i pintem: Paul 
Gauguin'.
Dijous 9 març / 17.30h: Dijous 
a la Biblio: conte i manualitats 
"Hansel, Gretel i la fada xocola-
tera", de Vivim del Cuentu.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 10 març / 18h: Club dels 
Setciències: "Dones en la història", 
nois i noies de 9 a 12 anys.
Dimarts 14 març / 18h: La petita 
Hora del Conte (0-4 anys): 'La casa 
dels sons' a càrrec de Sandra Rossi.

Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró Mataró). 
Divendres 10 març / 18h: Tallers 
a la Biblio "Any Puig i Cadafalch", 
Arquitectura de cartró.

Dimecres 15 març / 18h: L'Hora del 
Conte especial "Poetim, poetam, 
poesia!", a càrrec de Bufamots. 

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 11 març / 18h / Nau Gaudí 
(c. de la Cooperativa, 47. Mataró)
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques de la Nau Gaudí.

'Un any dins una capsa'
Diumenge 12 març / 12h / Ca l’Are-
nas (C. Argentona, 64. Mataró)
Visita i taller familiar.

Titelles: 'Adrià, un gat sa'
Diumenge 12 març / 12h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
Espectacle de la companyia 
Binixifl at Titelles. 

'Puig i Fontanals, carters 
professionals'
Diumenge 12 març / 12h / Teatre La 
Massa (Pl. del Teatre, 3. Vilassar de 
Dalt) / Anticipada: 7€. Taquilla: 9€.
Espectacle familiar de la Cia. "El 
que ma queda de teatre".

CONCERT /

Mireia Vives i Borja Penalba: 
'Cançons de fer camí'
Dissabte 11 març / 21.30h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) / 8€.
Un univers de cançons pròpies 
combinades amb poesia musicada de 
diferents autors/es, com Maria Mercè 
Marçal, Ovidi Montllor o Bob Dylan.

FET A MATARÓ /

Circ: 'Pamipeu'
Diumenge 12 març / 19h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït.
La companyia 'Accidentats' pre-
senta aquest assaig obert de mà-
gia, malabars, acrobàcies, perxa 
xinesa i altres jocs de manipulació. 
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FAMILIAR /

'Paradís pintat'
Diumenge 12 març / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€. 
Espectacle de Pepa Plana, pallassa 
i actriu, que vesteix de poesia la 
cara més trista de les migracions. 

JORNADA TEMÀTICA /

'Irlanda desembarca al Cafè 
de Mar'
Dijous 16 març / 19h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
19h: Xerrada situació nord d'Irlan-
da. 20.30h: Tastet cervesa negra 
de Capfoguer. 21h: Concert grup 
música folk irlandesa Svart Vin.

Seminari: 'Sexe, desenvolupa-
ment i evolució'
Dissabte 11 març / De 10 a 13h / Can 
Boet (Francesc Layret, 75. Mataró): 
Taller "Biometria de l’atracció", Aida 
Viza i Francesc Sabater.
Dimarts 14 març 19:30h / Sala 
d'actes Can Palauet (c. d'en Palau, 
32. Mataró): "Per què serveix el 
sexe?" xerrada de David Bueno.
Dijous 16 març: "De l’ou a l’adult: 
gens, desenvolupament i evolució" 
xerrada de Florenci Serras.

'L'espai privat: cicle vital, en-
torn familiar i activitat cultural 
de les dones jueves medievals'
Dimarts 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. 

Véns a la tertúlia?
Dimarts 14 març / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Sessió especial. Trobada amb l'au-
tora M. Dolors Millat, sobre la seva 
novel·la "La fi lla del nord".

'Protocols contra l'assetja-
ment sexual i per raó de sexe 
a la feina'
Dimarts 14 març / 10h / Seu UGT 
(pl. de les Tereses, 17. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Eva Gajardo, 
secretaria d'Igualtat i Formació 
Professional d'UGT Catalunya. 

'Dones al món laboral'
Dimecres 15 març / 18.30h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(c. d'en Palau, 18. Mataró)
Taula rodona organitzada per 
Dones Reporteres de Mataró. 

'Semilla de revolución'
Dimecres 15 març / 18.30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Presentació del llibre de Pedro 
Trigo. Organitza: Casal d'Amistat 
amb Cuba de Mataró.

'Una passejada per la història 
de la música: El classicisme'
Dimecres 15 març / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Conferència a càrrec d'Imma 
Planas, musicòloga.

'Esteve Albert: fundador, articu-
lista i promotor de la revista 'Vida 
Nova' (Montpeller, 1954-78)'
Dimecres 15 març / 19.30h / Ca 
l’Arenas (c. Argentona, 64. Mataró)
Amb Jaume Vellvehí, historiador.

'Els vells amics'
Dijous 16 març / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre de Sílvia 
Soler, amb l'autora.

'Per què escollir escola pública?'
Dijous 16 març / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada a càrrec de Xavier Bornal, 
professor de Sociologia de la UAB. 

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

Buc de contes
Dijous 16 març / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
"Vull fer la migdiada!", de Julia 
Donaldson i Axel Scheffl er.

XERRADES I LLIBRES /

Divendres culturals a Rocafonda
Divendres 10 març / 18h / Centre 
Cívic de Rocafonda (c. Santiago 
Rusiñol, 23. Mataró)
Taller participatiu amb joves; refl e-
xions sobre diferents la desigualtat. 

'La ràdio, el suport de la sardana'
Divendres 10 març / 19h / Les 
Esmandies Casal de barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Taula rodona amb Gerard Carrión, 
Assumpta Cabot i Quim Rutllant, 
conductors de programes de ràdio.

'La fi lla del drapaire'
Divendres 10 març / 19.30h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)
Presentació llibre de Pep Bertran. 
Amb Marta Bellés, Jordi Comasòlives, 
Dolors Fernández i Vicent Sanz.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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TALLERS I CURSOS //

Chi Kung
Divendres 17 març / 19h / Clínica 
Issa (c. Nou, 46. Mataró) / Gratuït 
/ Inscripció prèvia: 93 790 22 14 
o gemma@clinicaissa.com.
Sessió pràctica gratuïta per provar 
aquesta disciplina, exercicis suaus 
i energètics per la salut.

FESTES I FIRES //

Acció teatral Dia de la dona: 
'El jardí de la memòria'
Dissabte 11 març / De 18 a 20h 
/ Plaça de Santa Anna (Mataró)
Recorregut poètic i al·legòric per 
la vida i obra de dones importants 
però que la història no ha tingut 
en compte. A càrrec del taller de 
teatre 'Dones en Acció'. En acabar, 
lectura del Manifest institucional 
del Dia Internacional de les Dones.

Serra la vella
Diumenge 12 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tallada de la segona pota de la 
Vella Quaresma. 

RUTES I VISITES //

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 11 març / 18h / Ca l’Are-
nas (c. d’Argentona, 64, Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 11 març / 18h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat
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'El relat d'una exposició' i 'El 
procés del relat' 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
10 de març a les 19h. Fins al 21 
de maig.
Alumnes de 5è escoles Angeleta 
Ferrer i Montserrat Solà de Mataró.

'Elisa F. Jufré: camí(ns)'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 10 de març a les 19.30h. Fins 
al 8 d'abril. 
Olis sobre tela i tècniques mixtes 
sobre fusta de l'artista barcelonina.

'...i Obèlix'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
11 de març a les 19.30h. Fins al 
27 d'abril. 
Obra de Pere-Màrtir Brasó.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Inauguració: dimecres 15 de març 
a les 19h. Fins al 16 d'abril:
• Concurs Fotogràfi c Instagram 
'Mataró viu l’Esport 2016' de la UEC.
Fins al 21 de maig:
• Exposició Homenatge Jordi Tardà.

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

Trebor: Entre dos mons
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 26 de març.
Mostra d’olis i aquarel·les de l'ar-
tista premianenc.

'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.

'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.

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

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

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

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

'Eugeni Forcano i la moda 
dels 60'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 26 de març.
Fotografi es dels catàlegs de l'em-
presa Tilsa (1968-1970).

'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.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'La restauració de la Capella 
dels Dolors'
Museu Arxiu Santa Maria (c. Beata 
Maria, 3. Mataró) / Inauguració: 
divendres 10 de març a les 19.30h. 
Mostra de com ha estat el procés de 
restauració, amb fotografi es, expli-
cacions, màpings i un documental.
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ACTIVITATS //

VATICÀ: 'La Màfi a: el poder i 
l'ombra'
Dimecres 15 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Vicenç Lozano (Corresponsal 
de TV3 a Roma i l'Orient Mitjà).

'El testament vital'
Dimecres 15 març / 17h /  
Casal Municipal de la Gent 
Gran de Santes-Escorxador (C. 
Floridablanca, 118. Mataró)
Conferència a càrrec de  Guzmán 
Clavel, notari. 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.

CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursió: dimecres 19 d'abril, 
Jardins Artigas  amb  Trenet  i  
Fonts  del  Llobregat. • 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 tarda). 
Taller de memòria (dmc matí) • 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns tarda, 15 a 19h). • "Juguem 
al quinze", dijous tarda.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Dia Mundial de la Poesia: dilluns 
20 de març a les 17h, Recital poè-
tic-foto-musical del grup de poesia 
'Somni'. • Ball: tots els diumenges 
a les 17h. • Juguem tots: cada di-
mecres a les 16h. • Petanca: melé 
cada diumenge.

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 

artístic 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.

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. 1762 del 10 al 16 de març de 2017Gent gran

Gent Gran 1762.indd   2 8/3/17   12:28



L'atur puja.

Begudes alcohòliques a prop d'una zona d'oci nocturn 

Arxiu 

 Arxiu 

 La proposta de l'Ajuntament 
de Mataró d'implantar una nova 
taxa o preu públic als locals d'oci 
nocturn per pagar part de la des-
pesa en neteja del Polígon del Pla 
d'en Boet, suscita un rebuig frontal 
entre els operadors. És el cas del 
Gremi d'Hostaleria i Turisme, que 
representa el sector i que en un co-
municat públic deixa clar que són 
contraris a l'aplicació d'una nova 
fi gura impositiva "per serveis que 
ja paguem". Els locals consideren 
que la brutícia que es genera a la 
via pública no la creen els establi-
ments "sinó els nois i noies que 
accedeixen a la zona, molts dels 
quals no entren als locals" i afe-
geixen que "la brutícia que queda 
escampada per terra els caps de 
setmana, són les restes i envasos 
de begudes que compren en co-
merços alimentaris de Mataró o 
de fora de la ciutat. Els empresaris 
ja paguen la brossa que generen a 
l’interior dels seus locals, via taxa 
de recollida d’escombraries o mit-
jançant certifi cacions de terceres 
empreses que presten aquests ser-
veis de recollida".

Pel Gremi d'Hostaleria el 'bo-
tellón' és un fenomen social estès 

Posa sobre la taula la prohibició d'entrada de menors als 
locals d'oci nocturn per eradicar el botellón 

El Gremi s'oposa a la nova taxa 
de neteja per a discoteques 

   L'atur va pujar en 94 persones 
el mes de febrer a Mataró. Són da-
des de l'Observatori del Mercat de 
Treball de la ciutat que revertei-
xen la tendència dels últims tres 
anys en els que el segon mes del 
calendari havia suposat baixades 
en el nombre de desocupats. Al 
fi nal del mes de febrer queda un 
total de 10.494 persones en atur, 
el que suposa una taxa del 17,32 
per cent. En la comparativa inte-
ranual la tendència sí que és més 
a la baixa i es registren fi ns a 1.240 
aturats menys que al tancar-se el 
febrer del 2016. Cal remuntar-se al 
2013 per trobar un altre any amb 
un febrer negatiu en termes de 
creació de llocs de treball, si bé 
el repunt en 94 persones és nota-
blement inferior dels registrats el 
2009 o 2012, en més de 300 per-
sones per mes analitzat.

Pel que fa al Maresme l'atur 
també ha pujat, un augment del 
0,61 per cent inferior a l'augment 
relatiu del 0,90 per cent mataroní. 
Són dades que contrasten amb les 
variacions pel que fa a Catalunya 
o Espanya, on el febrer ha suposat 
la creació de nous llocs de treball i 
l'augment ha anat a la baixa.  | Red

Puja per primer cop en 
quatre anys, aquest mes

El febrer deixa 94 
mataronins més a 
l'atur

6

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

arreu al qual s'oposen i "són les 
administracions les que han de 
solucionar aquest problema soci-
al, aplicant les normatives, i sense 
criminalitzar un sector que és aliè 
a aquestes pràctiques".

Prohibir l'accés a menors
És en aquest punt que posen sobre 
la taula prohibir l'accés de menors 
de 18 anys als locals d'oci nocturn, 
implicant fi ns i tot la Generalitat 
i l'Estat. El Gremi explica que en 
l'actualitat no es ven alcohol als 
menors entre 16 i 18 anys que sí 
que poden entrar a les discoteques 
però "la pràctica prèvia del “bo-
tellón” fa que la majoria d’aquest 
col·lectiu de joves ja entri als locals 
amb un alt contingut d’alcohol a la 
sang. Alcohol, reiterem, no submi-
nistrat pels nostres establiments".

El Gremi es posa a disposició de 
les administracions per eradicar la 
problemàtica, a partir del rebuig a 
la proposta de les noves taxes i vol 
ser present en els treballs i debats 
previs a l'aprovació del nou Pla 
d'Oci Nocturn. També recorda que 
la concentració de locals al Pla d’en 
Boet va respondre a la intenció del 
propi Ajuntament. | Red
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

Et canviarà la cara
EN 5 MINUTS

Els tens?

EXCLUSIU
A MATARÓ DESCOBREIX

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

Sessió única: Efecte immediat en una sola sessió, 
efecte lífting: allisa i il·lumina la pell, elimina arrugues 

superficials i redueix les arrugues profundes.

Tractament d’atac i de xoc: 8 sessions durant un mes 
(2 per setmana) per efecte rejoveniment: intensa 

estimulació de col·lagen, elastina, regeneració dèrmica, 
millora de la textura i qualitat de la pell. 

Tractament manteniment: una sessió cada 15 dies. 

Abans Després
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El ple votant.

La placa de la Via Ferrada 

D.Ferrer 

 Arxiu 

  Un veí de Mataró va quedar ferit 
greu en un accident a la Via Ferrada 
d'Ulldecona i la investigació rea-
litzada pels Mossos d’Esquadra ha 
destapat defi ciències en les instal-
lacions. L’afectat, de 33 anys i veí de 
Mataró, va quedar ferit molt greu 
després de caure des d’una alçada 
de 25 metres perquè es va subjec-
tar en un tram que era precari. El 
passat 1 de març, especialistes de 
muntanya dels Mossos es van per-
sonar fi ns al lloc dels fets per fer 
una reconstrucció de l’accident. 

Els Mossos destapen deficiències en les instal·lacions 
que han obligat a l'espai a tancar temporalment 

Un mataroní, ferit greu a la Via 
Ferrada d'Ulldecona 

   L'Ajuntament tira endavant per 
unanimitat el Pla Director de l'Ar-
brat Viari de Mataró per replantar 
fi ns a 60 espècies d'arbres dife-
rents, exemplars que en els darrers 
anys han mort o s'han hagut de 
retirar i no han estat replantats. 
Segons explica Moreno, regido-
ra de Via Pública, Equipaments 
i Espais Públics, el pla pretén ser 
un instrument de treball que esta-
bleixi i defi neixi elements com la 
mida adequada de l'arbrat segons 
la zona, les distàncies mínimes 
que han de tenir amb els edifi cis, 
les espècies més adients segons la 
zona i el tipus de sòl, entre altres 

característiques.
Mataró compta amb 25.000 ar-

bres plantats a les zones verdes i 
els carrers de la ciutat que, per 
l'aprovació el pla, augmentarà de 
nombre entre el 2017 i el 2019. 
Millorar l'arbrat de l'espai pú-
blic aporta nombrosos benefi cis 
per a Mataró i els seus ciutadans 
perquè redueix la contaminació, 
dóna benefi cis per a la salut i, en 
defi nitiva, és un element cabdal 
per garantir la qualitat de vida de 
la ciutadania, segons considera 
Moreno. | Red

Seran prop de 1.300 
exemplars a tota la ciutat

Unanimitat política 
per replantar 
arbres
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La investigació va permetre des-
vetllar algunes defi ciències de 
seguretat en les instal·lacions 
de la Via Ferrada d’Ulldecona. 
Concretament, la Unitat d’Inter-
venció de Muntanya va determinar 
que l’escalador s’havia subjectat en 
el tram fi nal d’un passamà que va 
cedir a causa del seu estat precari. 

De fet, el sinistre es va produir a 
causa de la combinació d’aquest 
acabat defi cient amb una incor-
recta maniobra d’ancoratge de 
l’escalador. | Red- ACN

 Els agents han requerit a l’equipador de la instal·lació –el Centre 
Excursionista d’Ulldecona- la urgent reparació de les deficièn-
cies de seguretat observades a la Via Ferrada, i mentre que no 
es realitzin els treballs de reparació aquesta instal·lació restarà 
tancada als practicants de l’escalada.

Els Mossos d’Esquadra recomanen a tots els practicants d’esport 
de muntanya que s’informin de les condicions meteorològiques 
i de la possible evolució del temps, que planifiquin l’activitat 
prevista, el recorregut i l’horari de l’activitat. També recorden 
que cal utilitzar roba, calçat i material adequat, així com evitar 
riscos innecessaris. En cas d’accident, cal mantenir la calma i 
trucar al telèfon d’emergències 112. Així mateix, recorden que la 
instal·lació d’una APPs amb geolocalització en el telèfon mòbil 
pot ser de gran utilitat en cas d’una intervenció arran d’un ac-
cident de muntanya.

La via ferrada, tancada temporalment

CiutatCiutat núm. 1762 del 10 al 16 de març de 2017
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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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Les obres de la nova pista.

La nova targeta T-Mobilitat 

Cedida 

 Cedida 

  La T-Mobilitat, el nou sistema 
de pagament del transport públic, 
no s'implantarà a municipis de la 
segona corona de l'àrea metropoli-
tana de Barcelona com Mataró fi ns 
al 2019. Així ho va anunciar el con-
seller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, en la presentació del 
nou títol en el marc del Mobile 
World Congress, que va avançar 
que la nova targeta, que calcularà 
el preu dels viatges en funció del 
quilometratge, entrarà en funcio-
nament a l'àrea metropolitana la 
tardor del 2018.

El calendari de desplegament de 
la T-Mobilitat començarà el pròxim 
mes de setembre, amb una prova 
pilot que es desplegarà en un tram 

La nova targeta entrarà en funcionament a l'àrea 
metropolitana la tardor del 2018 

La T-Mobilitat podria arribar a 
Mataró el 2019 

  Últims tres mesos d’obres a 
la pista poliesportiva annexa al 
Casal de Joves. El mes de maig 
han d’acabar les feines pel que 
Mataró guanyarà un espai cobert 
permanentment ventilat de prop 
de 900 metres quadrats. La cober-
ta és el darrer pas de les obres. 
Esportivament hi haurà una pista 
central de bàsquet de 28 x 15 me-
tres, dues pistes transversals peti-
tes de bàsquet i una pista central 
per a entrenaments de futbol sala 
o handbol. A més també s’ha apro-
fi tat l’obra per equipar i renovar 
les instal·lacions. L’espai també 
servirà per a actes polivalents amb 
un aforament de 810 espectadors 
a peu dret, d’acord a normativa.

Les obres van començar al juny 
del 2016 però el projecte es va ha-
ver de modifi car per problemes de 
fonamentació del mur que limita 
amb el Palau Municipal d’Esports 
Josep Mora. Aquest fet va obligar a 
fer els fonaments i un nou mur de 
contenció de formigó armat per 
consolidar l’estructura del tan-
cament, i ha retardat el calendari 
d’execució. 

El cost de l'obra és de 375.175,93 
euros. | Red

Serà un espai polivalent 
per a 810 persones

La nova pista exterior 
del Casal de Joves, 
acabada el maig
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de la línia 9 del metro. A partir 
d’aquí, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, va asse-
gurar que la tardor del 2018 serà 
quan el sistema s’implantarà a la 
primera corona de l’àrea metro-
politana, amb voluntat que sigui 
vigent gradualment també a la se-
gona corona, on hi ha integrats 
municipis com Mataró. El següent 
pas serà durant el primer semestre 
del 2019, quan el sistema s’eixam-
plarà a tota l’ATM, i el darrer tri-
mestre d’aquell any ja s’estendrà a 
tot Catalunya. Tot i que inicialment 
es mantindrà el sistema de bitllets 
i abonaments actuals, la previsió 
és anar abandonant a poc a poc 
els actuals títols. | Red

Inicialment, el nou mètode de pagament servirà per comprar 
els actuals títols de transport públic. En lloc d’adquirir-los en el 
tradicional format de paper amb banda magnètica, però, aquests 
es compraran virtualment, amb un sistema que tindrà dos suports 
possibles: una targeta de plàstic nominal i recarregable, o bé una 
aplicació de mòbil per a aquells telèfons que tenen tecnologia 
contactless. Una tercera opció serà el pagament directe amb la 
targeta de crèdit, i ja més a llarg termini, l’ATM també vol introduir 
l’ús de rellotges intel·ligents.

App o banda magnètica
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Disseny de l’estudi d’Antoni Bou el 2006 sobre com podria quedar Can Cruzate arran d’un concurs públic d’idees 

Adéu a la política del “gran esdeveniment” 

Opinió: Joan Salicrú

  Quan la regidora d’Urbanis-
me Núria Calpe va deixar anar la 
idea de convertir Can Cruzate, 
l'illa de cases situada a la pla-
ça de l’Ajuntament, en “un nou 
Guggenheim” per a Mataró, era 
perfectament conscient del risc 
que corria. La imatge -que no té res 
a veure amb construir un Museu 
d’Art Contemporani a la ciutat i 
sí amb plantejar un element rò-
tula que esdevingui el node del 
centre de la ciutat- de seguida va 
captar l’atenció dels periodistes i, 
posteriorment, dels mataronins, 
que ho van prendre més aviat com 
una boutade.

Però l’èmfasi en replantejar una 
de les peces centrals de tot el nucli 
antic -i amb ell la plaça de l’Ajun-
tament i la plaça Gran- contenia 
una novetat signifi cativa: el grup 
municipal de Convergència i Unió 
ha apostat en el si del govern (i ha 
obtingut pel que sembla el suport 
del bloc socialista) per abandonar 
la idea que obsessivament tortu-
ra els polítics mataronins des de 
fa dues dècades, la necessitat de 
tenir un esdeveniment de ciutat 
que permetés a Mataró “aparèixer 
en el mapa”.

Primer va ser el Cruïlla de 

Cultures, després el festival 
Shakespeare i fi nalment la Festa 
al Cel. Cap d’aquestes apostes ha 
superat els tres anys de vida i, un 
cop cancel·lada la Festa al Cel, 
molts mataronins interessats en 
la cosa pública tornaven a pregun-
tar-se: “I ara què ens inventarem?”. 
(També cal tenir en compte que 
Les Santes, sense que el govern 
s’ho proposés explícitament, han 
anat prenent aquest paper de “gran 
altaveu de la ciutat cap enfora” i 
això deu justifi car la desviació de 
fi ns al 40% en les darreres edicions 
de la Festa Major).

Mataró no s’inventarà res de 
nou, doncs. Les paraules de Núria 
Calpe sobre la necessitat de dispo-
sar d’un edifi ci singular que articuli 
el nucli antic -l’única possibilitat 
amb què es treballa realment és 
en traslladar-hi, amb el temps, la 
biblioteca Popular un cop sigui 
absorbida per la Diputació- obeïen 
al nou mantra dissenyat des de la 
part convergent de l’executiu i be-
neït, de facto, per l’alcalde David 
Bote (no en va Calpe serà la coor-
dinadora del nou pla estratègic del 
Centre): s’ha acabat la política del 
“gran esdeveniment”. La regidora 
de Promoció Econòmica Dolors 
Guillén ho havia confi rmat ante-
riorment: “La nostra aposta és la 
revitalització comercial del centre”.
No hi haurà, doncs, nous invents, ni 
festivals ni programacions estel·lars 

per atreure turistes: el gran esdeve-
niment de Mataró ha de ser el seu 
nucli antic, revitalitzat, dinàmic, 
capaç d’atraure tant mataronins 
com viatgers. Si hi ha d’haver algu-
na acció festiva, algun festival, en 
tot cas, serà vinculat a això.

Tot un missatge, òbviament, 
quan el debat públic a la ciutat 
gira les darreres setmanes a redós 
de la possible ampliació del centre 
comercial Mataró Parc. Pels con-
vergents al govern, si l’empresari 
murcià Tomás Olivo presenta una 
proposta d’ampliació, s’estudiarà. 
Fins llavors, res. Proactivitat, zero. 
Amb el que cal centrar-se és amb 
revitalitzar el nucli antic de la ciu-
tat (que és on hi ha el seu graner 
de vots, no ho oblidem). 

Aquest és el dibuix en què el 
grup municipal i el partit coin-
cideixen… i bona falta els fa tre-
ballar aquest element d’entesa, 
perquè l’ambient entre els perde-
dors i els guanyadors a la batalla 
del PDeCAT local és cada cop més 
tens. Una tensió a la qual el PSC 
no és aliè; la setmana passada ja 
advertia al seu soci de govern per 
la “plantada” dels exconvergents 
a la foto d’acord amb Ciutadans 
i el PP respecte als pressupostos 
municipals i burxava en el pacte 
secret amb el PP del 2011 com a 
possible explicació de la conducta 
del grup municipal de CiU.

  www.lariera48.cat

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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Cultura

Viatge inèdit a les arrels del gòspel i el jazz 
GospelSons actua al Monumental amb un repertori completament renovat que vol 
transportar l'espectador als orígens de la música negra

Música: Laia Mulà

 GospelSons torna als escenaris amb un repertori 
completament renovat que recupera les famoses 
cançons de la música espiritual negra d’inicis del 
segle XX i convida al públic a viatjar en el temps, a 
la música que es cantava als carrers de Nova Orleans 
durant l’època d’or del gòspel. ‘Back to the Roots’ és 
un viatge a les arrels, a la base de la música gòspel i 
el jazz més pur. El concert tindrà lloc al Monumental 
avui divendres dia 10 de març a les 21 h i ha estat 
organitzat per la Casa de la Música de Mataró.

Segons explica Georgina Blanch, la directora mu-
sical de GospelSons, “sempre intentem oferir un re-
pertori ‘diferent’ de l’habitual en el concert que fem 
cada any al Monumental”. Per aquest motiu l’any 2016 
van fer el concert amb "The Gramophone All Stars 
Big Band" i el 2015 un concert de "rumba catalana". 

Acompanyats d’una banda de sis músics de jazz
N'awlins Six són els músics que acompanyen a la 

vuitantena de cantants de GospelSons, “per donar-li 
una sonoritat propera al Jazz i a Nova Orleans”, co-
menta la directora. La formació musical en aquesta 
ocasió “és diferent de l'habitual” perquè està composta 
per una base rítmica de piano, contrabaix i bateria, i 
s'acaba de completar amb trompeta, saxòfons i fl auta 
travessera. En aquest cas la cooperativa Musicop és 
l'encarregada d’organitzar i dirigir el sextet de músics.

Dos mesos intensos de preparació
Des del gener que el gran cor de GospelSons s’està 
preparant per a aquesta cita amb un nou repertori 
musical i un vestuari específi c per a l’ocasió que 
convidarà a l’espectador a “fer un viatge en el temps 
de manera més visual”. El públic podrà gaudir de 
grans peces de la música negra com ‘Swing low’ o la 
conegudíssima ‘Oh when the saints’, avança la direc-
tora del cor. Aquesta, però no és l’única ocasió en la 
qual tenen intenció de mostrar les peces preparades 
perquè “esperem poder fer més concerts”.  Per Les 
Santes segur que no fallen a la cita, per exemple.

El concert 
s'inclou en els 
actes del 12è 
aniversari de la 
Casa de la Música

Daniel Ferrer 
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Apunts
psicològics

HUMANS AMB RECURSOS, sí!!!! 
RECURSOS HUMANS, no!!! La 
raó és que l'ésser humà queda 
reduït a un mer recurs o instru-
ment. Si entreu en certes enti-
tats, veureu el títol en despatxos 
de DEPARTAMENT d'informàti-
ca, de recanvis, de gestió, d'aten-
ció al client, de recerca. Com és 
ben lògic, tot al servei de l'entitat. 
Així i tot, també hi trobareu el de 
DEPARTAMENT DE RECURSOS 
HUMANS. Es considera els treba-
lladors com a recursos humans i 
no humans amb recursos. Això en 
certs moments pot generar neguit, 
ansietat, angoixa, baixa autoestima 

i altres reaccions psíquiques per-
què l'ésser humà és tractat com un 
mitjà i no com una persona que té 
dignitat i se la mereix. En certs llocs, 
qualsevulla cosa, menys pensar per 
un mateix. Llevat que pensar sigui 
fructífer per l'entitat com és, avui 
en dia, el mindfulness. El mateix 
es podria dir també del concepte 
CAPITAL HUMÀ. L'Ésser Humà és 
un mitjà. Mercat de l'economia. 
(Columna 1752).

Sí, HUMANS AMB RECURSOS!!! 
És potenciar l'Ésser Humà. Fer 
emergir les qualitats que una per-
sona té. Potenciar les virtuts o va-
lors. Ser considerat amb dignitat. 

La mare embarassada, la persona 
emprenedora. La persona amb ide-
es pròpies. Tot en funció, evident-
ment, de l'entitat i del seu benefici. 
Sortosament, hi ha moltes entitats 
amb aquesta filosofia o antropo-
logia integral. Diferenciar aquests 
conceptes pot ajudar a prendre 
consciència de la realitat, més que 
del món imaginari.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Recursos humans o humans amb recursos

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: 13/03/2017 al 24/10/2017
 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
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Programació de luxe 'A la vora del jazz'
Els artistes internacionals Joey de Francesco i Champian Fulton, principals atractius d’un 
certamen que aposta per ser referència a tot l’estat

Música: Mireia Biel

     La quarta edició del cicle ‘A la 
vora del jazz’ apunta alt i portarà 
a Mataró el millor jazz de l’escena 
internacional amb noms carismà-
tics propis de grans certàmens. 
Artistes que ja han enamorat la 
ciutat com el de Tricia Evy hi se-
ran, però qui enlluernarà el cartell 
d’una edició que vol consolidar el 
cicle i convertir-lo en referència a 
l’estat seran Joey De Francesco, 
que farà parada a Mataró per pre-
sentar el seu treball en el que serà 
el seu únic concert a Espanya, i 
Champian Fulton, la reconeguda 
pianista i cantant.

El concert inaugural serà el 24 
de març al Casal l’Aliança amb el 
recital que oferiran la Big Band Jazz 
Maresme, acompanyats per Tricia 
Evy per homenatjar una de les 
grans veus del jazz, Ella Fitzgerald. 
Diumenge 26 es repetirà una ex-
periència que en la passada edició 
va tenir molt bona acollida, Jazz 
al pati. A partir de dos quarts de 
dotze el Pati del Cafè Nou s’om-
plirà de jazz amb un doble con-
cert. Començarà el combo 4pm 

Collective de l’Escola Municipal 
de Música de Mataró, per donar 
pas als Potato Head Jazz Band, 
una de les millors bandes del país i 
amb reconeixement internacional.

El jazz tornarà a l’Aliança el 30 
de març per presentar el nou disc 
del trompetista mataroní Ivó Oller, 
“Way”. Dissabte 1 d’abril el Celler 
Castellví repeteix l’experiència del 
vermut jazz amb Ginger & The 
Grumpy Groove, una formació 
típica de jazz dels 60-70.

D’aquesta manera el cicle ar-
ribarà a la part fi nal amb dues 

propostes difícils de veure al 
Maresme: Champian Fulton i Joey 
De Francesco. La pianista nord-
americana tocarà el 2 d’abril al 
Casal Aliança, mentre que el cap 
de cartell, De Francesco, oferirà 
un gran recital el 6 d’abril per tan-
car el cicle acompanyat per The 
People. De Francesco és organis-
ta, trompetista i vocalista nomi-
nat als premis Grammy i amb 30 
àlbums publicats. El concert que 
farà a Mataró s’emmarca dins una 
gira europea i és l’únic recital que 
oferirà a l’Estat.

110

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

El cicle ‘A la vora del jazz’ d’enguany demostra el bon estat de 
salut de l’associació Jazz Maresme, coorganitzadora de l’esde-
veniment al costat de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró i les Cases de la Música. Gerard Nieto, de Jazz Maresme, 
assegura que “gràcies a la combinació dels diversos agents 
culturals hem aconseguit que es programi jazz de qualitat amb 
regularitat a la ciutat”, un fet que en certs moments de l’any 
s’accentua, com amb el cicle, amb el qual volen augmentar el 
públic potencial mitjançant propostes atractives com Joey de 
Francesco. En aquest mateix sentit, Pau Manté, responsable de 
la Casa de la Música, afegia que “tot plegat ajuda al fet que la 
vida cultural de la ciutat faci la xup-xup”.

"Que es programi regularment"

Presentació del programa del cicle 'A la vora del jazz'  Cedida 

CulturaCultura núm. 1762 del 10 al 16 de març de 2017
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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

Porcelánico 33x33cm
Mod. Mustang
· Antideslizante clase 3
· Antihielo

También en stock
peldaño a juego 

por sólo9,80€/m2

por sólo7€/pz.

TABACO

BEIGE

ATRACITA

CUERO

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

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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Gres imitació fusta
25x85cm

Mod. Walk On

NOVETAT

per només6,53€/m2
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NOGUERA

Gres imitació fustaGres imitació fusta

NOVETATNOVETAT

NOGUERA

ROURE

 El Futsal Aliança Mataró s'imposa al Canet  
 en el duel per la primera posició de la taula 

VICTÒRIA I LIDERATGE 
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el Esporttot
Albert Sabaté
Futsal  Futsal Aliança MataróEl Personatge

"L'objectiu ha de ser 
pujar a Segona B"

Escric això dimecres 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona 
Treballadora. Un dia que malaura-
dament encara és de reivindicació, 
com el dia sense cotxes. Deixem el 
cotxe a casa un dia o centrem tot el 
que diem en la dona i així ens nete-
gem la consciència. Prou, si us plau! 
Canviem el xip d'una vegada per 
totes i deixem el cotxe a casa com a 
costum o –com ja fem alguns mit-
jans– tractem l'esport d'homes i do-
nes per igual, segons el seu interès. 
Tot l'any, no un sol dia.

Justament avui m'he quedat de 
pas ta de moniato llegint a la web de 
RTVE la notícia "El deporte femeni-
no, un deporte silenciado" on es feia 
referència a una realitat injustifica-
ble. En aquesta notícia s'explica que 
només el 5% de notícies esportives 
a la televisió pública estan protago-
nitzades per dones, que gairebé mai 
obren els seus telenotícies, que mai 
es cobreixen els seus entrenaments 
ni rodes de premsa... i això que tot i 
que 9 de les 17 medalles espanyoles 
als Jocs Olímpics van ser guanyades 

per dones. Unes dades recollides de 
la tesi "Mujeres y deporte en los me-
dios de comunicación: estudio de 
la prensa deportiva española (1979-
2010)" de Clara Sainz de Baranda. 
Els resultats d'aquesta tesi no dife-
reixen massa dels que va captar el 
nostre company Roger Castillo en el 
seu estudi dels Telenotícies de TV3 
publicat a la Fosbury.

El més curiós del cas, com deia, és 
que això es troba publicat a la web 
de la mateixa televisió espanyo-
la i no es contraposa l'opinió amb 
declaracions de la mateixa cadena 
pública. No poden actuar i canviar 
ja, demà mateix, les televisions que 
paguem tots i que segueixen co-
brint l'entrenament i post partit de 
qualsevol equip de primera divisió 
de futbol i ignorant completament 
els èxits (i ja no cal dir els fracassos) 
de les nostres millors esportistes. 
Com bé diu l'autora de l'estudi, ella 
es nega a parlar d'esport femení. 
L'esport no és ni masculí ni femení, 
l'esport és esport, i està practicat per 
homes o dones.

Reivindiquem l’esport femení cada dia
És inadmissible el que fan els mitjans públics

Agenda
CASA

WATERPOLO Eurlliga Femenina
LA SIRENA CNM - BUDAPEST
Dissabte 11 | 19 h | Piscina El Sorrall

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÈRICA CHM - RASPEIG
Dissabte 11 | 20.30 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - LLEFIÀ
Diumenge 12 | 16.30 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA-  MARTINENC B
Diumenge 12 | 12 h | Mpal. Cirera
FUTBOL 3a Catalana
UD MOLINOS- CABRERA
Diumenge 12 | 12 h | Mpal. V.Alegre- Molins
FUTBOL 3a Catalana
AD LA LLÀNTIA- SANTVICENTÍ
Diumenge 12 | 12.15h | Mpal. La Llàntia

VOLEIBOL 1a Cat. Permanència
CV MATARÓ- LLARS MUNDET
Dissabte 11 | 16 h | Pavelló Euskadi

FORA
HANDBOL 1a Estatal Masc.
BM LA ROCA- JOV. MATARÓ
Dissabte 11 | 19 h | Pavelló La Roca
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
GRANOLLERS- MAT. PARC BOET.
Dissabte 11 | 17.45 h | Pavelló CB Granollers
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
CASTELLBISBAL- MAT. FEIMAT
Dissabte 11 | 18 h | Pavelló Castellbisbal
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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3A DIVISIÓ
NACIONAL

El Futsal Aliança 
Mataró és el nou líder
20a jornada (4-5 de març)
Montsant - Lliçà d'Amunt....................4-4
Arrels - Centelles ..................................4-4
Vacarisses - Sant Cugat ......................3-0
COVER PREMIÀ - Fund. Esp. Grama ... 5-3
Castellar - ARENYS DE MUNT ............... 1-6
ALIANÇA MATARÓ - CANET .................. 3-2
PINEDA - S. J. VILASSAR ........................1-0
Montcada - Isur......................................11/3

Classificació 
ALIANÇA MATARÓ, 46; Canet, 44; Lliçà 
d'Amunt, 41; Vacarisses, 37 (-1 partit); 
Fund. Esp. Grama, 35; Montsant, 31; 
COVER PREMIÀ, 30; Isur (-1 partit), 29; 
Montcada (-1 partit), 28; Arrels i Sant 
Cugat, 26; Castellar, 21; Centelles, 19; 
SAN JOAN VILASSAR, 15; ARENYS DE 
MUNT, 14 i PINEDA (-1 partit), 11.

21a jornada (18-19 de març)
Aquest cap de setmana no hi ha lliga 
per la disputa de la Copa d'Espanya de 
futsal, però el següent els mataronins 
començaran defensant el seu liderat 
en un altre derbi maresmenc, aquest 
cop a la pista de l'Arenys de Munt, 
penúltim classificat.

Partit espectacular. | D.F

Els d'Albert Sabaté van acon-
seguir un triomf que pot valer 
un ascens

Les grades del Pavelló Teresa Maria 
Roca estaven plenes de gom a gom 
i es respirava un ambient especial 
amb un públic expectant per veu-
re què els oferirien els dos millors 
equips de la categoria i de la comar-
ca, el Futsal Aliança Mataró contra 
el Canet, amb el primer lloc en joc.

Els mataronins van començar 
millor, avançant-se per 2 a 0 en el 
marcador, amb 2 gols d'Alejandro 
Medina. A la represa, però, els de 

Canet van reaccionar escurçant 
diferències, fet que va reactivar els 
mataronins i, quan més semblava 
que havia d'arribar el 3-1, empatava 
el Canet. A falta de 40 segons però, 
Oriol López va aconseguir el gol 
de la victòria despertant l'eufòria.

3  ALIANÇA MATARÓ

2  CANET FUTSAL

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

El Futsal Aliança Mataró venç 
al Canet i és el nou líder

Victòries del CFSDoble victòria per als equips del Volei Mataró

L'equip femení aconsegueix la 
primera victòria de la tempo-
rada i el masculí s'exhibeix 
davant del Cerdanyola

Partit trampa del sènior masculí del 
CFS Ciutat de Mataró, jugant contra 
un dels rivals de la part baixa de la 
taula, però que van saber superar 
de manera molt cintundent, acon-
seguint una victòria per 9-1, que els 
situa en la 3a plaça.

Victòria del femení a St.Coloma
L'equip femení va aconseguir la 
primera victòria de la tempora-
da davant a la pista Catgas Santa 
Coloma, 4rt classificat, després 
de remuntar un 2-1, aconseguint 
un definitiu 2 a 3.

Tant el masculí com el feme-
ní s'imposen al Granollers

L'equip masculí del CV Mataró va 
aconseguir una bona victòria da-
vant del Vallbona de Granollers que 
el manté fora de la zona de descens.

GRANOLLERS 0 - 3 MATARÓ
CV MATARÓ: Àlex Fernández, Marc Llinàs, 
Dani Nevado, Nil Jurado, Yago Muñoz, Julian 
Espadas, Vladi González, Marc Ramon, Pol 
Navas,  Àlex Serven.
PARCIALS: 26-28, 23-25 i 12-25.

L’equip femení torna a guanyar 
a casa i se situa en 2a posició
L'equip femení va dominar clara-
ment el partit des de bon principi 
aconseguint la 4a victòria en 5 
partits.

MATARÓ 3-0 PIA GRANOLL.
CV MATARÓ: Olga Del Palacio, Mariona Ru-
bio, Sandra Leo, Anna Marmol, Mònica Cruz, 
Julia Villar, Laura Ruiz, Desirée Pérez, Alba 
Sánchez, Marta Claramunt i Alba Madueño.
PARCIALS: 25-22, 25-16 i 25-18.

Victòria clara del CV Mataró. | ARXIU

www.eltotesport.com |  P. 3FUTSAL - VOLEI

TOTESPORT 1467 (3) .indd   1 8/3/17   19:09



8  CATALUNYA

12 QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret 
i Marc Pannon porters, Ramiro Veich, 
Víctor Roqué (1), Víctor Fernàndez (1), 
Marc Corbalán (1), Pol Barbena (2), 
Gustavo Guimaraes (3), Àlex Codina (3), 
Samu Ruiz (1), Pau Schnizler, Raul Loste, 
Lluc Bertran.. 

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

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

Un parcial de 0-6 va decidir el 
partit a la piscina Sant Jordi

El Quadis CN Mataró tenia un partit 
a mida per trencar la ratxa de cinc 
partits sense guanyar i en efecte 
es va retrobar amb el triomf a la 
piscina Sant Jordi. Tot i estar 20 
punts per sota, se sabia que l'equip 
gracienc no donaria facilitats i així 
va ser. 

L'equip barceloní va plantar cara 
durant els dos primers quarts i va 
marxar al descans un gol per sobre 
(5-4), després d'un primer quart 
amb defenses fortes (1-1) i un se-
gon quart en el qual els atacs van 
trobar més forats (4-3). 

A dos punts del tercer

17a jornada (4 març)
Catalunya - QUADIS CN MATARÓ.......8-12
Barceloneta - CN Barcelona .............  11-6
Terrassa - Canoe ................................. 9-10
Rubí - Navarra ........................................6-8
Mediterrani - Molins ............................13-4
Sabadell - Sant Andreu.......................15-6

Classificació 

Barceloneta 48; Sabadell 44; Terrassa 
34, QUADIS CNM 32, CN Barcelona 29, 
Sant Andreu 25, Canoe 24, Mediterrani 
23; Navarra 15, Catalunya i Molins 9; 
Rubí  7.

18a jornada (18 març)
Canoe - QUADIS CN MATARÓ

Jornada de descans
Quan el Quadis s'ha situat a dos punts 
del Terrassa, el partit més difícil que 
possiblement li queda fins al final, ha 
d'esperar una setmana. Aquesta hi ha 
descans.

Res no canvia
12a jornada (1 març)
LA SIRENA CNM - Dos Hermanas  .... 17-3
Sabadell - Rubí ..................................... 27-4

13a jornada (4 març)
Mediterrani - LA SIRENA CNM ...........7-14
Terrassa - Concepción ........................13-5
Dos Hermanas - Sabadell .................8-36
Rubí - Zaragoza .................................... 13-7
Moscardó - Sant Andreu. ................... 7-13

Classificació 

Sabadell 39; LA SIRENA CNM 33; Sant 
Andreu 28; Mediterrani 24; Terrassa 22; 
Moscardó 19; Rubí 11; Dos Hermanas 6; 
Zaragoza 4, Concepción 3.

14a jornada (26 març)
Moscardó - La SIRENA CN MATARÓ

Ajornament per l'Eurolliga
La Sirena CN Mataró, igual que el 
Sabadell, ajorna el partit d'aquesta 
jornada a causa de l'Eurolliga.

Dues victòries abans de l'Eurolliga

Guimaraes, autor de 3 gols. | ARXIU

Div.Honor Fem.

7  MEDITERRANI

14 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz, 
Terrado porteres, Dance (1), Zablith, 
Bernabé, Nieto, Bonamusa (1), Cambray 
(5), Gibson (1), Bach (2), Meseguer (2), 
López (2), Soler.
PARCIALS: 1-2, 2-3, 1-5, 3-4.

A la represa, el Quadis es va de-
sencadenar i va oferir el seu millor 
joc, tant en defensa com en atac, 
amb cinc jugadors veient porteria 
per clavar un parcial de 0-6, que ja 
va deixar el partit decidit.

La Sirena va obtenir sis punts en 
tres dies. Primer a casa el dijous 
davant el fluix Dos Hermanas, en 
un partit que va sentenciar ràpida-
ment, i en el qual van poder jugar 
les menys habituals. 

Després, el dissabte, a la piscina 
del "Medi", com ja s'esperava, va 
ser una mica més complicat, amb 
l'equip de Sants mantenint el mar-
cador igualat en els dos primers 
quarts. Però en el tercer quart les 
"sirenes" van demostrar estar en 
forma per a la remuntada europea 
amb un parcial d'1-5. I així van sen-
tenciar un partit en el qual va bri-
llar espacialment Clara Cambray, 
autora de cinc gols.

17 LA SIRENA CNM

3  DOS HERMANAS

LA SIRENA CN MATARÓ: Terrado, 
Dance (5), Zablith (2), Bernabé, Burgos, 
Bonamusa (2), Cambray (3), Gibson (2), 
Bach (1), Soler, López (2), Willlemsz
PARCIALS: 5-1, 4-1, 5-1, 3-0.

Ho trenquen al tercer quart

el Esporttot WATERPOLO
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Ramos s'ha de conformar amb ser 
"vice-campeao" a Sao Paulo

Ramos, subcampió a Sao Paulo. | EFE

En els Campionats de Catalunya 
cadets en pista coberta celebrats a 
Sabadell el passat cap de setmana 
tres títols van venir a Mataró. Biel 
Tenias (CA Laietània) en perxa amb 
4.30 m, nou rècord dels campio-
nats, Aina Rabadan (CAL) en alçada 
amb 1.62 m, amb 7 cm millor que la 
segona, i Marc Fernàndez (Lluïsos) 
en els 3000 m amb 9:18.60, 5a mar-
ca estatal de l'any i amb 13 segons 
d'avantatge sobre el segon.

A part dues medalles de bronze 
per a Marina Martínez (CAL) 3a en 
600 m amb una marca d'1:39.33 i 
Aina Rabadan que va repetir podi 
en perxa amb 3.00 m.

També medalles en infantils
En el Campionat de Catalunya 
Infantil també tres medalles de 
bronze: Martí Sànchez (LL) 3r en 
2000 metres amb 6:31.89, Sara 
Adjar (LL) 3a en els 1000 metres 
amb 3:13.12 i Andrea Segovia (CAL) 
3a en 60 m tanques amb 9.66.

Martina Ballesteros 7a als 
estatals júniors
Martina Ballesteros, fa poc campi-
ona de Catalunya, va participar al 
Campionat d'Espanya júnior sent 
7a en 200 m amb 25.89 (25.53 en 
semifinals).

El tenista mataroní va caure 
a la final davant l'uruguaià 
Pablo Cuevas, ara guanyador 
de les tres últimes edicions 
del torneig

El tenista mataroní Albert Ramos 
(número 24 del món i cap de sèrie 

número 2 del torneig) va perdre la 
final del torneig ATP-250 de Sao 
Paulo, al Brasil, davant l'uruguaià 
Pablo Cuevas, que era el cap de 
sèrie número 3 i que a semifinals 
s'havia desfet de l'espanyol Pablo 
Carreño, que era el cap de sèrie 
número 1.

El partit s'havia ajornat el diu-
menge per la pluja quan el mata-
roní havia guanyat el primer set. 
El matx es va poder reprendre el 
passat dilluns i Cuevas es va trobar 
millor i va remuntar imposant-se 
finalment per 6-7, 6-4 i 6-4, des-
prés de tres hores de forta lluita.

Ramos havia accedit a la final 
després d'eliminar al portuguès 
Gastao Elias a vuitens de final per 
6-4 i 7-6, l'argentí Guido Pella a 
quarts per 6-4, 3-6 i 6-4 i, el també 
portuguès, Joao Sousa a semifinals 
per 6-7, 7-5 i 6-2.

Aina Rabadan i Biel Tenias. | A. COLL

Tres títols 
catalans cadets 

Marc Fernàndez. | CEDIDA LLUÏSOS

Ha de remuntar el 10-9 de 
l'anada per poder jugar per 
primera vegada la final four 
de l'Eurolliga

Fa quinze dies l'equip de La Sirena 
va aconseguir un sensacional re-
sultat a la capital d'Hongria davant 
l'UVSE Budapest, el mateix rival 
que la temporada passada li havia 
barrat el pas cap a la Final Four. I 
va ser en un partit que sembla-
va anar pel mateix camí del de la 
temporada passada, quan s'hi va 
perdre per 9-4 després de l'empat 
a Mataró. Perquè dintre del darrer 
quart les noies que dirigeix  Florin 
Bonca perdien per 10-5. Però en un 
final extraordinari van guanyar-se 

el dret a poder lluitar a casa i tam-
bé van aconseguir il·lusionar l'afi-
ció mataronina. El dissabte a les 
19 hores el Sorrall, de ben segur, 
ajudarà l'equip per tal que pugui 
assolir el seu més gran repte: ju-
gar la Final Four de l'Eurolliga per 
primera vegada.

Aquest serà el 32è partit euro-
peu de l'equip femení de waterpolo 
del Centre Natació Mataró, primer 
amb el patrocini d'El Tot Mataró i 
ara amb el de La Sirena. Davant 
equips de França, Sèrbia, Alemanya, 
Grècia, Croàcia, Hongria, Rússia, 
Holanda, Suïssa, Gran Bretanya, 
Itàlia i Espanya, o Catalunya, com 
es vulgui.

Dels 31 jugats fins ara, 10 són de 
Copa LEN i 21 d'Eurolliga. D'ells se 
n'han guanyat 15, se n'han empatat 
2 i se n'han perdut 14, amb 327 gols 
a favor i 262 en contra.

La Sirena CN Mataró està 
davant el seu repte més gran

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 5
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35 JOVENTUT MATARÓ

33 PALAUTORDERA

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach i 
Pascual Flores porters; Pol Vallhonesta 
(5), Bernat Muñoz (7), Marc Pey (5), 
Dani Aguilera (5), Oriol Vaqué (3), Jan 
Bonamusa (2), Bernat Bonamusa (3), 
Oriol Prat (1), Àlex Bosch (2), Marc 
López (2), Carlos López, Berenguer 
Chiva, Manel Núñez.

PARCIALS CADA 5': 3-3, 6-4, 8-7, 
10-10, 12-12, 16-13 descans; 17-14, 20-18, 
22-20, 26-23, 31-27, 35-33.

35 JOVENTUT MATARÓ

27 GRANOLLERS AT.

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres, Ona Muñoz (7), Isa Latorre (3), 
Clara Poo (7), Sandra Fargas (8), Irene Her-
nàndez (2), Katina Juarez, Zara Verdugo 
(1), Glenda Alis (1), Saray Romero (2), Laia 
Nonell (2), Tinna Falconi, Marina Seda (2).

1A ESTATAL
MASCULINA

El Joventut, amb bona actitud, 
va superar un rival directe, fent 
un pas molt important cap a la 
permanència. 

Va ser un partit descontrolat, 
cosa propiciada per la defensa 3:3 
de l'equip local i també pels intents 
de córrer dels visitants. I els atacs 
rarament eren tranquils.

L'equip groc-i-negre sota l'im-
puls de Bernat Muñoz, i amb bona 
defensa, recuperacions de pilota i 
transicions ràpides, va agafar avan-
tatge de seguida (7-4 als 10 minuts). 
Però després el partit va ser de 
pujades i baixades. El Joventut no 
va mantenir un ritme de joc conti-
nuat, i l'equip vallesà es va posar 
per davant (8-10). Però va reacci-
onar l'equip local per marxar al 
vestidor amb 16-13. 

A la represa el Joventut va manar 
sempre al marcador, amb moments 
d'inspiració individuals d'alguns 
jugadors, que mantenien el rival 
a ratlla. La diferència es va mou-
re quasi sempre entre els 3 i els 
4 gols, i quan el "Palau" sembla-
va reaccionar (28-27 a falta de 8 

A sota la cosa s'anima 
22a jornada (4 març) 
OAR Gràcia - S. Martí Adr. .................21-31
Sant Cugat - Montcada ....................26-24
JH MATARÓ - Palautordera .............35-33
Bordils B - Sant Quirze .....................19-22
S.Joan Despí - La Roca .....................31-24
Bonanova - Sesrovires.....................28-25
Granollers B - S.Esteve Palaut. ......35-32
Sarrià - Esplugues.............................32-20

Classificació 
Granollers B 40, S. Martí 38; Sarrià 35; 
Sant Quirze 34, Sesrovires 31, Sant 
Joan Despí 27; La Roca 23; JH MATARÓ 
19; Montcada 16; Sant Cugat 15; S.Esteve 
Pal. i Palautordera 14; Bordils B i OAR 
Gràcia 13; Esplugues 11, Bonanova 9.
23a jornada (11 març)
La Roca - JH MATARÓ  (DS 19 h)
Interessant derbi de rivalitat en el 
qual l'equip mataroní intenterà recu-
perar el perdut aquí a la 1a volta.

Dos toquen les fases

21a jornada (4 març)
JH MATARÓ - Granollers At. ............35-27
Coope Sant Boi - Ascó .....................26-24
Sant Quirze - Cardedeu ....................31-26
OAR Gràcia B - S.Joan Despí B .......20-25
Vilanova Camí - Canovelles ...........  20-31
Lleida Pardinyes - Montcada ......... 33-16
Vilamajor - Gavà ................................33-27
Classificació
JH MATARÓ 41, S. Quirze 37, Vilamajor 
33; Cardedeu 30; Lleida Pardinyes 26;  
Granollers At. 24; Canovelles 20; Ascó 
18; Vilanova Camí 17; SJ Despí B i Sant 
Boi 15; Gavà 9; Gràcia B 7; Montcada 1.
22a jornada (11 març)
Cardedeu- JH MATARÓ (16 h)

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: JHM 
B - Bar berà 26-30; Juv. Mas (1a Cat). 
S.Joan Despí- JHM29-42; Cadet masc.: 
Calella- HM 37-25; Inf. masc. (Lliga Cat. 
Sèria A2) JHM - Ribes 31-20; Juv. fem: 
Cornellà - JHM 21-18.
3a Cat: Sant Andreu- Llavaneres Calde-
tes 19-32. L'equip llavanerenc ha pujat 
a 2a quan falten 7 jornades per acabar.

El somni és a només dos punts

 Poden amb el "Palau"

El femení del Joventut continua la 
seva marxa imparable i té el somni 
de poder jugar les fases d'ascens ja a 
tocar. Només li falten dos punts per 
assegurar-les. 

Va ser un bon partit el que es va 
veure al Pavelló TM Roca, en el qual 
el Granollers Atlètic va plantar cara 
a la primera part arribant al descans 

amb empat a 17. Gràcies a un canvi 
de sistema i a la intensitat que va po-
sar el Joventut a la represa, l'equip 
local va anar agafant distància en el 
marcador, fins a arribar a dominar 
de 10 gols, una diferència que ja va 
finiquitar el partit.

minuts) un altre parcial de 4-0 va 
tornar les coses a lloc i no es va 
haver de patir al final.

Victòria contra el Palautordera. | D.F

Segueixen imbatudes. | D.F

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL
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Els mataronins, amb un gran 
últim quart, superen el JAC de 
Sants al Mora

Després de dues victòries conse-
cutives, i el primer triomf fora de 
casa en 4 mesos, el Mataró Feimat 
volia consolidar la millora derrotant 
el JAC Sants i aconseguir per pri-
mer cop en tota la temporada tres 
victòries consecutives.

Els de Charly Giralt van sortir a 
totes, encertats en atac, però el seu 
rival no es deixava intimidar, respo-
nent també a bon ritme anotador. 
Mostra d'això és que les diferències 
en acabar el primer quart eren mí-
nimes, 23-22, o lleuger avantatge 
visitant al descans, 46-47.

A la segona part les defenses 
es van convertir en protagonistes, 
sobretot la dels mataronins a l'úl-
tim quart, deixant el seu rival en 11 
punts, per aconseguir la victòria.

Els mataronins s'aprofiten 
de la derrota del Sant Josep 
i tornen a empatar a la 
primera posició

El partit es veia com una nova 
prova dels mataronins per estar 
al capdavant de la classificació, i 
més sabent que els rivals directes 
tenien partits complicats.

 A la primera part, els locals van 
tirar d'experiència, i van marxar al 
vestidor amb un avantatge en el 
marcador, 34-22.

A la represa, però, el partit es va 
convertir en un estira-i-arronsa, on 
els mataronins van anar per davant 
del marcador en tot moment, però 
amb un 55-52 faltant només 3 mi-
nuts per acabar, tot estava obert.

En el tram final, va tornar a sortir 
l'experiència i la qualitat del Mataró 
Parc Boet per acabar tancant el 
partit amb 11 punts de diferència.

Cabrera, un tità sota els cèrcols. | D.F

Empaten amb el líder. | ARXIU

Tercera victòria consecutiva 
del Mataró Feimat

83 MATARÓ FEIMAT

72  JAC SANTS

MATARÓ FEIMAT: Diallo (13), Guallar 
(10), Serratacó (3), Cabrera (15), Rodríguez 
(4), Ventura (3), Romero (4), Espiga (11), 
Tardio (2) i Miralles (18). 23 de 31 en tirs de 
2, 10 de 23 en tirs de 3 i 7/10 en tirs lliures.

PARCIALS: 23-22, 23-25, 17-14 i 20-11.

LLIGA EBA 
- Grup C

Cinc equips empatats 
a 7 victòries
19a jornada (4-5 de març)
MATARÓ FEIMAT - JAC Sants...........83-72
Cornellà - Santfeliuenc ................... 64-59
Olivar - Sant Nicolau ........................85-75
Menorca - ARENYS ............................ 81-82
Martorell - Collblanc........................ 89-59
Calvià - Salt ........................................ 83-67
Castellbisbal - Grup Barna ............. 82-59

Classificació 
Calvià i Martorell, 33; Menorca i Salt, 
31; Castellbisbal, Collblanc, ARENYS i 
Cornellà, 29; Olivar, JAC Sants, MATARÓ 
FEIMAT, Santfeliuenc i Sant Nicolau, 26; 
Grup Barna, 25.

20a Jornada (11-12 de març)
El Mataró Feimat visita aquest dissabte a 
les 18 h la pista del Castellbisbal, cinquè 
classificat de lliga EBA, en un partit que 
es preveu molt complicat. Els de Charly 
Giralt, però, tenen l'oportunitat de 
seguir demostrant el seu estat de forma.

El Mataró Parc Boet 
atrapa el Sant Josep 
19a jornada (4-5 de març)
Sant Cugat - Bisbal ........................... 77-67
M. PARC BOET - Sant Narcís ........... 66-55
Sant Gervasi - Granollers ...............56-68
Santa Coloma - Artés .......................84-74
CN Sabadell - Vic ..............................86-85
Sant Quirze - Sant Josep ............... 92-89
Badalonès - Pia Sabadell ................ 76-74

Classificació 
Sant Josep i MATARÓ PARC BOET, 35; Vic, 
33; Santa Coloma, Artés i Sant Cugat, 32; 
Granollers, 30; Badalonès, 27; Sant Nar-
cís, 26; Bisbal, CN Sabadell i Sant Quirze, 
24; Sant Gervasi, 23 i Pia Sabadell, 22.

20a jornada (11-12 de març)
El Mataró Parc Boet visitarà dissabte 
a les 17.45 la pista del Granollers, 
setè classificat de la taula, en l'inici 
del seu Tourmalet particular que l'ha 
d'enfrontar amb tots els rivals punters 
de la categoria, inclòs el Sant Josep a 
l'Eusebi Millàn. Una oportunitat per anar 
assegurant la seva presència a les fases 
d'ascens a lliga EBA.

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet s'imposa 
al Sant Narcís 

66 MATARÓ PARC BOET

55  SANT NARCÍS

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), 
Canals (11), Smith (8), Hermoso (11), Na-
harro (9), Franch (4), Corella (-), Pavkovic 
(6), Rubio (10) i Forcada (5). 16 de 29 en 
tirs de 2, 7 de 31 en tirs de 3 i 13 de 18 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 14-13, 20-9, 12-21 i 20-12.

el Esporttot BÀSQUET
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47 PLATGES DE MATARÓ

51  BASKET ALMEDA

PLATGES DE MATARÓ: Kador (-), 
Gómez (2), Murat (6), A. García (-), 
Magriñá (2), E. García (-), Cárceles (-), 
López (-), Harris (26), Butler (4), Keohe 
(4) i Antoja (3). 17 de 44 en tirs de 2, 
1/10 en tirs de 3 i 10 de 15 en tirs lliures

PARCIALS: 12-8, 11-20, 11-7 i 13-16.

C. CATALUNYA
FEMENINA

El Barça CBS ja és líder 
en solitari
2a jornada (25-26 de febrer)
Barça CBS - Roser .............................. 71-41
Jet Qsport - Gramenet ................... 65-56
PLATGES MATARÓ - Almeda .............47-51
Cerdanyola - Viladecans ................ 60-67
Terrassa - GEiEG ................................ 46-54

Classificació 
Barça CBS, 19; Gramenet, 18; Cerdanyola, 
17; Almeda, 16; PLATGES MATARÓ i GEiEG, 
15; Roser, 14; Jet Qsport, Viladecans i CN 
Terrassa, 12.
 
3a jornada (4-5 de març)
Després de la derrota contra el Basket 
Almeda, el Platges de Mataró buscarà 
refer-se aquest dissabte a les 20h 
a la complicadíssima pista del Draft 
Gramenet, segon classificat del grup 
d'ascens amb només dues derrotes. 
Una victòria seria un pas important per 
evitar despenjar-se de la final a 4.

 Les barcelonines s'imposen 
en un final de partit 
molt igualat  

El Platges de Mataró buscava su-
perar el Basket Almeda i així no 
despenjar-se del grup capdavanter 
de la lliga, i el partit va començar 
prou bé.

En un partit eminentment de-
fensiu, les noies d'Adrià Castejón 
es van imposar en el primer quart 
per 12 a 8. Tot i això ja es veia que 
el partit seria molt complicat.

En el segon període l'ofensiva 
visitant va començar a funcionar, 
recuperant-se i capgirant la dinàmi-
ca del partit, dominant el marcador, 
que al descans seria de 23 a 28.

A la segona, tot i millorar i acos-
tar-se molt al marcador, les grogues 
no van poder acabar de capgirar el 
marcador per acabar perdent, tot 
i els 26 punts de Harris.

Reacció insuficient. | ARXIU

 El Platges de Mataró no pot 
superar l'Almeda 

Primera edició del Gran Fondo 
OnVeló Ciutat de Mataró 

El cartell de la competició. | CEDIT

La cursa aprofitarà la 
tirada de la Volta a Catalunya 
que també passarà per la 
capital maresmenca

El pròxim diumenge 19 de març 
es disputarà la primera edició de 
la Gran Fondo OnVeló Ciutat de 
Mataró, durant la setmana que la 
capital del Maresme també acolli-
rà el pas i una sortida de la Volta 
a Catalunya.

La competició per cicloturistes 
pujarà el port de Can Bordoi al Parc 
Natural de la Serralada Litoral i 
després s'endinsarà al Parc Natural 
del Montseny per pujar el llarg 
Collformic i Sant Marçal. L'últim 
obstacle de la prova serà el coll de 
Collsacreu des de Vallgorguina, on 
després ja descendirà cap a Mataró. 
150 quilòmetres amb prop de 2700 
metres de desnivell acumulat.

Pots conèixer més detalls so-
bre el recorregut i el procés 
d'inscripció de la competició a 
www.onvelocycling.com.

www.eltotesport.com |  P. 8BÀSQUET-CICLISME
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1  CE MATARÓ

1  GUINEUETA

CE MATARÓ: Joel, Sergio López, Rue-
da, Isma, Willy, Fiti, Óscar, Ricky (Sergio 
Urbano 62'), Aitor González, Palanco 
(Ariño 70'), Bargalló.

GOLS: 41' Samu (0-1); 67' AITOR de 
penal (1-1).

0  ESP. JOV. CAN PI

3  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Izar, Cristian 
Romero (Ximillo 77'), Peque, Albertito, 
Roger, Joel, Othman (Carlitos 70'), Said 
(Omar 70'), Joan (Albert Garrido 61'), 
Aleix (Baba 61')
GOL: 12' ALEIX de penal (0-1); 65' JOEL 
(0-2); 88' CARLITOS (0-3).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va tenir ocasions, 
però només va marcar de 
penal

El CE Mataró rebia un dels equips 
que lluita per les dues primeres 
places, i només va poder aconse-
guir un punt, que de tota manera 
li serveix per conservar el liderat-
ge el solitari. 

El partit es va jugar davant unes 
grades que tenien molt bon aspec-
te, amb la millor afluència de la 
temporada, i va tenir dues parts 
ben diferents. En la primera l'equip 
barceloní va ser clarament superior, 
dominant el centre del camp, da-
vant un Mataró que no es va poder 
apropar a l'àrea rival amb perill. 
En canvi la Guineueta va enviar 
un xut al pal, i ja prop del descans 
va marcar el primer gol. 

A la represa Alberto Encinas va 

canviar la disposició tàctica, ju-
gant amb defensa de tres i va ser 
el Mataró qui va dominar i va gaudir 
de bones ocasions. Les més clares 
a peus de Bargalló en una vaselina 
que va fregar el pal, quan es can-
tava el gol, i la segona en un xut al 
pal. Però el gol va haver d'arribar 
en un penal, en una topada en ju-
gada de no massa perill i que va 
transformar Aitor Gonzàlez en el 
gol de l'empat, que manté els ma-
taronins al capdavant de la taula.

El Cirera va aconseguir el diumenge 
a la tarda la primera victòria com 
a visitant aquesta temporada a 

Tres obren forat

23a jornada (4 març)

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

Classificació 
CE MATARÓ 45; Fund. Grama i Llefià 44, 
Guineueta 40; Sant Adrià i SANT POL 37; 
PREMIÀ MAR 35; Europa B 33; Sarrià i 
Canyelles 32; Besòs BV i LLAVANERES 30;  
CIRERA 27; Badia 23;  Lloreda i Martinenc 
B 22, Esp. Can Pi  18; Carmelo 11.

24a jornada (11 i 12 març)

CE MATARÓ - Llefià (DG 16:30 h)
UD CIRERA - Martinenc B (DG 12 h)
Besòs BV - LLAVANERES (DG 10 h)
Lloreda - SANT POL (DG 12 h)
Europa B - PREMIÀ (DG 17 h)

Dos partits importants a casa
El Cirera diumenge al migdia juga con-
tra un altre rival directe en la lluita 
per evitar el descens. La temporada 
passada el Cirera va guanyar 5-0 i a la 
1a volta a Barcelona empat a 1 gol.
A la tarda el CE Mataró rep l'equip 
més en forma, el Llefià badaloní, que 
és l'últim equip que va guanyar als 
groc-i-negres a la lliga (2-1). La darrera 
visita del Llefià fa dues temporades va 
acabar amb victòria local per 2-1.

Derrota mínima a casa
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
0-1 davant l'Espanyol B i ha baixat a la 
13a plaça amb 26 punts. El diumenge 
a les 12 h juga a Mollet, penúltim 
classificat.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró  B - Ca l'Aguidó 3-2; Cadet 
(Pref) CEM- Olot 5-1; Infantil (Div. Ho-
nor): Nàstic Tarragona- CEM 1-1. Baixen 
al 8è lloc amb 28 punts.

l'Hospitalet, davant un rival directe 
en la lluita pel descens i que a la pri-
mera volta havia guanyat a Cirera. 

El Cirera va sortir amb ganes i 
ben aviat Aleix va avançar el seu 
equip en transformar un penal 
comès sobre Othman, i després 
l'equip mataroní va controlar bé la 
situació. I va sentenciar a la segona 
part amb gols de Joel i Carlitos.

L'únic que cal lamentar va ser 
la lesió de Peque amb fractura al 
colze.

Lliga Nac. Juvenil

Primer triomf a fora de la temporada

Gran ambient a les grades. | D.F

 Un punt per continuar líders

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA

El partit entre la UD Mataronesa i 
l'Argentona del Camí del Mig no va 
acabar. L'àrbitre, potser de forma 
exagerada, va decidir suspendre'l 
als 65', per una batussa a les ban-
quetes, tot i que els dos equips vo-
lien continuar. El marcador estava 
en 2-4 favorable als argentonins.

Molinos ja és cinquè

23a jornada (4 i 5 març)

Arensy Mar - MOLINOS .......................... 1-2
Pineda - Turó Peira ...............................0-7
MATARONESA - Argentona .................sus.
LA LLÀNTIA - Cabrils ............................... 1-1
Cabrera - La Salut .................................. 1-3
Santvicentí - Districte 030 .................0-3
PLA D'EN BOET - Vilassar Dalt ...........5-0
Singuerlín - Young Talents .................0-2
Vilassar Mar B - Premià Dalt .............. 2-2
Classificació 
Districte 030 CE 50; Young Talents Ba-
dalona Sud  49; Argentona 47; Premià 
Dalt 45; MOLINOS 44; Singuerlín 39; LA 
LLÀNTIA 37; Vilassar Mar B 35; MATA-
RONESA 33; Santvicentí 30; La Salut i 
PLA D'EN BOET 26; Arenys de Mar 25; 
Vilassar Dalt  24; Cabrera i Cabrils 20; 
Turó Peira 19; Pineda 0.

24a jornada (11 i 12 març)
Cabrils - MATARONESA (DS 18.15 h) 
Young Talents-PLA D'EN BOET (DS 18 h)
MOLINOS - Cabrera (DG 12 h)
LA LLÀNTIA - Santvicentí (DG 12.15 h)

Dos a casa i dos a fora
Aquest cap de setmana tenim dos 
partits a casa, amb el Molinos buscant 
la seva 5a victòria seguida.

Grup 5è (16a jornada)
Arenys Munt - MATARÓ ATHLETIC ......1-4
ROCAFONDA - Cabrils C .........................5-1
Tiana - ACELL CERDANYOLA ................5-1
JUVENTUS - Canet .................................. 3-1
Calella - ILURO ........................................9-0
El Tiana és líder amb 46, per davant 
de Rocafonda amb 45 punts.

Dos grans resultats

Grup 3r
CE MATARÓ - Masnou At. .....................5-0
Alella - MOLINOS ....................0-3 (retirat)

El Molinos és 5è amb 36 punts, i el CE 
Mataró és 7è amb 28 punts. 

Suspès el partit del Camí del Mig

El partit no es va poder acabar. | D.F

Quarta Catalana

5  PLA D'EN BOET

0  VILASSAR DALT

PLA D'EN BOET: Rubén Lloret, Javi 
(Vela 68'), Silva, Ordóñez (Collado 77'), 
Marc Fernàndez, Valencia, Àlex Palau 
(Cortés 77'), Carlos Gonzàlez, Valle, Ito 
Palanco (Hamza 77') i Moussa (Eric 50') 

El Molinos continua sent l'equip 
mataroní millor classificat després 
d'obtenir la seva quarta victòria 
consecutiva.

Al camp de l'Arenys de Mar no ho 
va tenir fàcil, ja que, després d'una 
primera part sense gols, l'equip lo-
cal es va avançar als deu minuts de 
la segona part. Els blanc-i-blaus van 
reaccionar ràpidament i de seguida 
van empatar amb gol de Badre, i a 
deu minuts del final Gorka Sarasola 
va sentenciar el partit.

El Pla d'en Boet va reaccionar a 
dues derrotes seguides, i ho va fer 
amb una gran exhibició davant un 
rival directe. Àlex Palau va encar-
rilar el triomf amb dos gols abans 
del 10'. I després, a la segona part, 
Moussa, Eric i Valle van arrodonir la 
golejada, que dóna tres punts im-
portants als de José Ángel Valero.

1  ARENYS MAR

2  MOLINOS

UD MOLINOS: Dani Ramos, Abel 
Moreno, Rubén Moreno, Llavero, 
Gerarde, Badre, Adrián (Grau 56') (Marc 
76'), Beltrán (Fco. Javier 76'), Augusto 
(Óscar 42'), Jorge, Isaac Ramos (Gorka 
56').

2a Catalana Fem.

1  LA LLÀNTIA

1  CABRILS

LA LLÀNTIA: Picó, Carmona (Delfín 
52'), Blasco, Artero, Camacho, Àngel 
Vega (Guedes 82'), Jordi Cano, Jerreh, 
Ibu, Toni Martín (Ibra 65') i Sergio Cobo.

L'equip verd no va poder amb un 
equip en zona de descens. Sergi 
Cobo va avançar els locals als 28', 
i l'equip local va anar resistint els 
atacs visitants, però en el darrer 
minut van empatar els cabrilencs. 

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 10
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5  ALPICAT LLEIDA

4  MIS IBÉRICA MATARÓ

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

2  CHP BIGUES I RIELLS

0  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Èrika 
Arellano, Joana Xicota, Aida Antón, 
Júlia Canal, Carla Fontdeglòria, Anna 
Fontdeglòria, Ona Castellví, Aina 
Florenza, Xantal Piqué, Ariadna Escalas.

PRIMERA 
ESTATAL

Els mataronins van tenir problemes 
d’adaptació a la pista de parquet de 
l'Alpicat, i els locals van marxar al 
descans guanyant 2-0. A la represa 
es van posar 3-0, però de seguida 
Jordi Bartrès va fer el 3-1 de falta 

El Medicare System Mataró tenia 
l’objectiu d’aprofitar la victòria de 
la setmana interior per agafar im-
puls i guanyar a la pista del cinquè 
classificat, el Bigues i Riells, però 
no els va ser possible fer perillar la 
victòria local. Les d'Albert Larrea 
no va poder superar la portera del 
Bigues i Riells, i les locals van aca-
bar emportant-se els dos punts 
en imposar-se per 2-0. D’aquesta 

directa. Quan restaven menys de 15 
minuts, els locals van posar-se 4-1 
gràcies a un gol en pròpia porta.

La reacció mataronina va arri-
bar posant emoció al partit, ja que 
Bartrès amb dos gols més va posar 
el 4-3 al marcador encara amb 5 
minuts per intentar la remuntada. 
Però els locals van resistir i a la 
recta final encara van poder fer el 
5-3 que deixava el partit molt de 
cara pels seus interessos. A falta 
de menys d’un minut pel final Marc 
Figa va fer el 5-4, però ja no hi va 
haver temps per a més.

Encara en zona 
perillosa
Jornada 18
Calafell - Tordera .......................................3-4
Alpicat Lleida - MATARÓ ..........................5-4
Raspeig - GEiEG .......................................... 7-5
Asturhockey - Arenys de Munt.............. 2-2
Sant Cugat - SHUM Maçanet ..................5-4
Vilanova - Palafrugell ............................... 1-3
FC Barcelona B - Sant Feliu .................... 5-3

Classificació
Palafrugell 39; Arenys de Munt 35; Sant 
Cugat i Asturhockey 32; Sant Feliu i Tor-
dera 28; Barça B 27;  Alpicat 26; Vilanova 
24; Calafell 23; MATARÓ i Maçanet 22; 
GEiEG 12; Raspeig 4 punts.

El cuer visita el Jaume Parera
Aquest dissabte a les 20:30 el CH Mataró 
rep al Raspeig, cuer de la competició i 
que tot just aquesta darrera jornada ha 
sumat la primera victòria de la tempora-
da. No es pot fallar, ja que al seu camp ja 
es va guanyar per 2-6.

Es complica la 
permanència
Jornada 17
Las Rozas - Cerdanyola ...........................4-0
Vilanova - Manlleu ....................................2-0
Gijón - Sferic Terrassa ............................. 5-3
Palau Plegamans - Voltregà ................... 3-7
Bigues i Riells - MATARÓ ..........................2-0
Liceo - Rivas Las Lagunas ...................... 3-3
Sant Cugat - Alcorcón ...............................1-4

Classificació
Gijón 45; Voltregà 44; Palau Plegamans 
39; Manlleu 29; Bigues i Riells 28; 
Alcorcón 22; Las Rozas i Cerdanyola 20; 
Las Lagunas i Sferic Terrassa 19; Liceo 18; 
Vilanova 16; MATARÓ 12; Sant Cugat 7.

Visita de Las Rozas
Tota esperança de salvar la categoria 
passa per sumar a casa, i aquesta 
setmana a les 18.15 hores visita Mataró 
el Las Rozas, que ocupa un lloc a la mitja 
taula amb 20 punts i que a la seva pista 
es va perdre per la mínima, 2-1.

Derrota per la mínima del Mis 
Ibérica Mataró a Lleida 

OK Lliga Femenina

manera el CH Mataró segueix en pe-
núltim i té molt complicada la per-
manència a la màxima categoria.

Cap de setmana complet per a 
l'equip de triatló del CN Mataró

El Medicare System cau a la pista del 5è 

Dissabte 4 de març es va celebrar 
a la localitat de Pineda de Mar el 
Campionat de Catalunya de du-
atló per Relleus, per equips de 3 
components, on el CN Mataró hi va 
participar. En noies, l'equip format 
per Luna, Fabregat i Raja va acon-
seguir el 2n lloc. Els nois van ser 
5ns i la prova Open d'equips B, els 
dos equips van dominar.

El diumenge 5 de març una de-
legació de duatletes del CNM va 
estar disputant el Campionat d'Es-
panya de duatló de Mitja distància 
a la localitat Murciana d'Orihuela. 
Vincenç Castella va ser el més des-
tacat acabant 15è.Les expedicions del CNM. | CEDIDES

el Esporttot POLIESPORTIU
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 L'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès en la 
primera etapa i que des de fa 13 
anys introdueix l'idioma en edat 
preescolar ha perfeccionat el seu 
programa adoptant en exclusiva a 
casa nostra el TET, el Total English 
Teaching. Es tracta d'una metodo-
logia perfeccionada durant anys 
a València que Anca té en exclu-
siva a casa nostra i que parteix de 
la interacció per tal que els nens 
i nenes aprenguin l'idioma amb 
gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents com 
les cançons, relacionades amb els 
diferents períodes de l'any, Nadal, 
Carnestoltes...

S'identifi quen elements a partir 
d'aquestes cançons i es van apre-
nent diferents conceptes de forma 
dinàmica amb una metodologia 
molt pràctica i efi cient. Es tracta 
d'un mètode molt participatiu que 
no cansa ni avorreix els nadons. 

Per etapes
El TET està perfectament planifi -
cat per etapes i molt complet en 
cadascuna d'elles i va incorpo-
rant elements d'aprenentatge a 
mesura que es fan grans. A més, 
els nens poden practicar a casa, 
i així s'involucra la família a l'en-
torn educatiu.

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

Publicitat

a9 publi anca 1762.indd   1 7/3/17   19:25



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

El fundador  16:45  19:15  00:50         [exc. dm.] 21:45
        [En VOSE] 12:15        [En VOSE dm.]  21:45

Gold  19:10  21:45  00:20

Kong: la isla calavera  12:00  16:45  18:15  19:30  22:30  00:00         
 [exc. dm.] 21:00       [En VOSE] 12:15        [En VOSE dm.]  21:00

Logan 12:15  16:10  19:00  22:00  23:20  00:15         [exc. dm.] 20:30
  [En VOSE] 12:00        [En VOSE dm.]  20:30

El guardián invisible 
 12:00  16:00  20:40         [exc. dj.] 18:00  22:40         [dj.] 16:45  22:10

Es por tu bien 12:15  18:40  00:45         
 [exc. dj.] 16:00  20:40  22:40         [dj.] 16:00  20:00

Moonlight 21:30  00:00        [exc. ds.-dg.] 16:30       [exc. dj.] 19:00

Lo que de verdad importa 12:15  16:00

La gran muralla 15:50  18:00  20:10

Manual de un tacaño [dv.+dl.-dj.] 16:10

50 sombras más oscuras 19:15  22:00  00:30       

Batman lego 12:15  16:00  18:15

Ballerina 12:15  17:00  18:00       [exc. dj.] 16:00

La ciudad de las estrellas - La La Land 

 16:30        [exc. dj.] 20:00         [dj.] 19:00

Manchester frente al mar   12:00        Múltiple 22:20  00:45

Rings                         01:00              Fences 16:15

T2: Trainspotting  23:30           Canta 12:15

Forza del destino (òpera) [dj.] 19:30 

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

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

Sufragistas 21:00 (11 març)         19:00 (12 març)     

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

Felices sueños 18:00  20:30 (11 i 13 març)

Hotel Europa (vose) 20:30 (16 març) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Kong: la isla calavera  16:00 [dv.-dg.] 18:15  19:15  20:30  22:45         
 [dl.-dj.] 18:00  19:30  20:15  22:30

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 [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  22:30

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

Manual de un tacaño [dv.-dg.] 22:00         [dl.-dj.] 17:45

La gran muralla 20:20  22:30

50 sombras...    20:00  22:15      Batman lego 18:30      [dg.] 16:30

Ballerin          16:00  18:00          Lion [dv.-dg.] 17:00     [dl.-dj.] 22:00

La ciudad de las estrellas [dv.-dg.] 18:00  20:20       [dl.-dj.] 20:10

Trolls  [Cicle Cinc] [ds.] 16:15

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

 Els germans belgues Jean-Pierre 
i Luc Dardenne no renuncien a 
perdre el seu to punyent i refl e-
xiu a “La chica desconocida”, una 
nova radiografi a humana i social 
que serveix per mesurar i posar a 
prova el nivell del nostre sistema 
de valors ètics i morals. 

La doctora protagonista sembla 
ella mateixa una noia desconegu-
da, ja que pràcticament no sabem 
res de la seva vida passada ni pri-
vada, ja que dedica tot el temps 
lliure a aquesta personal recerca 

Trucant a les portes d'Europa

'La chica desconocida', dels germans Dardenne

parapolicial. Però el que sí ens re-
vela aquesta discreta i senzilla pel-
lícula dels Dardenne és una nova 
heroïna, abnegada i entregada.

L'alentiment, l'atmosfera de 
lleugeresa que encomanen les 
accions i les passes de la prota-
gonista, li dóna un toc eteri al fi lm, 
en sintonia amb aquest virtuós i 
santifi cat personatge femení, que 
sembla fl otar pel fi lm. Però ens 
queda una metàfora potent, la 
desconeguda que pica a la porta 
d’un consulta és també la història 
dels emigrants que truquen a les 
portes d’Europa i ningú els obre.

  

Una imatge del film. 

Pregunta de la setmana
Quina altra famosa pel·lícula 
repassava la història de la marca 
McDonald's?

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

Resposta del núm. 1760
"Com els trens travessen 
l'horitzó"

Guanyadors:
· Maria Teresa Codina Amorós
· Carmen Calvo Coll

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. 1762 del 10 al 16 de març de 2017

Tot Cinemes 1762.indd   3 8/3/17   11:46



EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.TOTMATARO.CAT/RSS // TROBA’NS TAMBÉ A FACEBOOK I TWITTER

EL TOT MATAREL TOT MATAR
CADACADA

LESLES 24H 24H A A
A PROP TEU
A PROP TEU

Cinemes Les estrenes núm. 1762 del 10 al 16 de març de 2017

GOLD, LA GRAN ESTAFA

Kenny Wells és un home de negocis 
reconvertit en explorador. En un últim 
esforç, Wells s'associa amb un geòleg 
per executar un pla tan desgavellat com 
grandiós: trobar or en les profunditats 
de la inexplorada jungla d'Indonèsia.
Direcció: Stephen Gaghan
Intèrprets: Matthew McConaughey, Ed-
gar Ramirez, Bryce Dallas Howard
121min

KONG: LA ISLA CALAVERA

Un divers equip d'exploradors és reunit 
per aventurar-se en l'interior d'una illa 
del Pacífic -tan bella com traicione-
ra- que no apareix en els mapes, sense 
saber que estan envaint els dominis del 
mític King Kong.
Direcció: Jordan Vogt-Roberts
Intèrprets:  Tom Hiddleston, Brie Lar-
son, Samuel L. Jackson, John Goodman
120min

EL FUNDADOR

En els anys 50, un venedor d'Illinois ano-
menat Ray Kroc va conèixer als germans 
Richard i Maurici McDonald que portaven 
una hamburgueseria al sud de Califòrnia. 
El film explica com va néixer la franquí-
cia McDonald's.
Direcció: John Lee Hancock
Intèrprets: Michael Keaton, Laura Dern, 
Nick Offerman, Linda Cardellini
115min

ZONA HOSTIL

A un comboi americà escortat per la 
Legió espanyola li esclata una mina al 
nord de l'Afganistan i l'inexpert Tinent 
Conte queda al comandament d'una 
dotació per protegir els ferits fins que 
els evacuïn.
Direcció: Adolfo Martínez
Intèrprets: Ariadna Gil, Roberto Álamo, 
Raúl Mérida, Antonio Garrido
93min

LAND OF MINE

Quan Alemanya es va rendir el 1945, a 
la costa occidental danesa va començar 
una altra dura batalla: la dels joves 
soldats alemanys que van ser obligats 
a retirar milers de mines plantades a la 
sorra per l'exèrcit nazi. 
Direcció: Martin Zandvliet
Intèrprets: Roland Møller, Louis Hof-
mann, Mikkel Boe Følsgaard
100min

DOÑA CLARA

Clara, una ex-crítica musical de 65 anys, 
viu retirada en un edifici particular, 
l'Aquarius. Un important promotor ha 
comprat tots els apartaments, però ella 
es nega a vendre el seu i emprèn una 
guerra contra l'empresa que l'assetja. 
Direcció: Kleber Mendonça Filho
Intèrprets: Sonia Braga, Jeff Rosick, 
Irandhir Santos, Maeve Jinkings
140min
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Fazz's, un restaurant diferent  D.F. 

 És la principal novetat dels dar-
rers temps, en el que a gastrono-
mia exòtica a Mataró es refereix. 
El restaurant Fazz's no es queda 
només com la porta oberta a la 
cuina índia a casa nostra, sinó que 
comença, també, una programa-
ció especial amb espectacles per 
fer encara més especial una nit en 
aquest restaurant. 

Fazz's és un restaurant sense 
comparativa possible a  la comar-
ca. Ofereix la carta més completa 
de menjar hindú gurmet, fusio-
nant l’est i l’oest, oferint sabors 
autèntics de l’Índia, amb gairebé 
70 espècies diferents, amb les que 
creen els aromàtics i sorprenents 
plats que podem degustar-hi,

Alguna de les seves especiali-
tats 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 com-
bina arròs basmati, una barreja 
d’espècies, fruits secs i pollastre. 
Per a viure l’experiència completa, 
el dissabte a la nit també hi ha dan-
sa del ventre en directe. Si visitem 
el seu bar en hores fora de cuina, 
tenim l’opció de tastar qualsevol 
dels seus entrants, com els Franky 
únics, un tipus de durum fet a la 
brasa del tot irresistible.

Fazz's, porta oberta a 
la cuina Índia 
al Pla d'en Boet

Publicitat
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Jéssica Pérez, actriu de Mataró

Mataró és una ciutat amb una dinàmica teatral força 
activa. En són exemples les diverses escoles de tea-
tre que formen infants, joves i adults, com l’Aula de 
Teatre de Mataró i la Saca o les companyies de tea-
tre amateur que actuen a espais com Can Gassol o la 
Sala Cabanyes. A més, en l’àmbit televisiu, es grava 
a la ciutat la coneguda sèrie de TV3 que ja fa vuit 
temporades que s’emet: La Riera. També al Teatre 
Monumental es realitzen espectacles de més gran 
format que, sumats a altres petits espais de teatre, 
conformen un panorama artístic força actiu a la ciutat.

Tot i això, els actors que aspiren a dedicar-se profes-
sionalment al teatre, sigui televisió, cinema o pujant 
als escenaris, sovint han d’aprofundir en la seva for-
mació estudiant a l’Institut del Teatre de Barcelona 
i ampliar horitzons i possibilitats amb postgraus i 
cursos de, per exemple, doblatge. Aquest és el cas 
dels protagonistes d’aquestes pàgines, els quals han 
lluitat per dedicar-se professionalment a aquest sec-
tor començant pel teatre amateur fi ns a fer el salt a 
espais com el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) o 
les sèries televisives de TV3. 

E 
l més difícil no és ser actor, sinó poder 
viure d'actuar. Des del Tot Mataró par-
lem amb quatre actors mataronins de 
diverses generacions que han pogut 

fer-se un lloc en l’inestable món de l’espectacle.

Aquesta setmana ens endinsem en el món del te-
atre i la televisió i, sobretot, en l’apassionant però 
fràgil i intermitent professió d’actor. Coneguem 
la història i la visió de quatre actors de la zona 
que, a base de molt esforç, han aconseguit fer-
se un lloc en la televisió i el teatre. Descobrim 
els problemes i difi cultats d’aquest sector de la 
cultura i les diferències de treballar a la pantalla 
petita o en els escenaris. 

 Daniel Ferrer 

Mataró a la
pantallaREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer i cedides

Les dificultats dels actors mataronins, fins i tot els 
més mediàtics
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Televisió o escenaris?

Treballar en els escenaris o en la petita pantalla és, 
en diversos aspectes, una experiència molt dife-
rent en, per exemple, la retribució econòmica o la 
tipologia de feina i l’experiència que suposa per a  
l’actor. En televisió els sous són força alts però en 
el teatre no sempre és així, només quan treballes 
en grans teatres com el Romea, el Teatre Lliure o 
el TNC, expliquen els protagonistes. “Els sous dels 
mesos d’assajos són baixíssims o directament no 

es cobren”, afi rma Sara Espígul, la qual ha estat 
diversos mesos seguits sense cobrar en algunes 
etapes de la seva vida professional. Una altra di-
ferència clara és referent a la tipologia de feina 
de cada disciplina que, segons Clara de Ramon, 
es tradueix en llenguatges i experiències molt 
diferents: “el teatre és directe, cada dia és nou 
i diferent, cada dia ha d’estar viu i, en defi nitiva, 
és màgic”. En canvi explica que a la televisió cada 
història o escena només es grava en un dia i amb 
poques seqüències, fet que genera més pressió i 
cal rapidesa per entrar en situació.

Clara de Ramon, una mataronina que tot i la seva 
joventut treballa com a actriu, va conèixer el tea-
tre des de ben petita a través de la seva família, els 
quals formaven part de la Sala Cabanyes: “crec que 
vaig voler fer teatre perquè el vivia com una cosa 
molt familiar”, afi rma la jove. Amb només 23 anys 
ha treballat al TNC (Agost) i ha gravat tres tempo-
rades de la coneguda sèrie de TV3 ‘Kubala, Moreno 
i Manchón’ (KMM), entre altres.  Un origen semblant 
és la de la Jèssica Pérez que, havent participat en 
espectacles de la Sala Cabanyes i estudiat teatre a 
l’Aula de Teatre de Mataró, va veure clar que aquest 
era el seu camí. De fet, afi rma que “porta el teatre 
a la sang” i que aquest és la seva gran passió, ja 
sigui presentant actes, actuant en escenaris o sè-
ries televisives, o ensenyant teatre a infants, feina 
que li permet combinar la seva formació de mestra 
amb la d’actriu. Pérez ho té molt clar: “Sóc qui sóc 
com a actriu gràcies a la Sala Cabanyes i a l’Aula de 

Teatre de Mataró”. 

D’entre els protagonistes del reportatge, Boris Ruiz 
és l’actor amb una trajectòria professional més llar-
ga i destacada. Originari de Mataró i amb una gran 
implicació a la ciutat, va començar a fer teatre als 
Pastorets de la Coma com a Benjamí amb només 8 
anys. Va participar de molts espectacles de la Sala 
Cabanyes i del teatre del Foment, però el que va des-
pertar en ell totes les passions i va obrir-li portes en 
l’àmbit professional va ser el grup Xaloc dirigit per 
l’actor i dramaturg mataroní Carles Maicas. Ara és 
dels actors catalans amb més prestigi i reconeixe-
ment professional en el sector. 

Per últim, l’actriu de “El Crac” de TV3 que s’ha 
obert camí en aquest món a base de molt treball, 
Sara Espígul, també va començar la seva trajectòria 
a la Sala Cabanyes tot i que, segons explica, abans 

Reportatge
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Hi ha molts actors 
i poca feina i la que 
hi ha està molt mal 
pagada

actes culturals i participa en sèries o espectacles 
quan se li proposen, com és el cas dels petits papers 
que ha realitzat a ‘La Riera’ o a ‘El Crac’.

La cultura a la ciutat i el país

Els motius de la complexa i inestable situació dels 
actors en aquest país són diversos i cadascú té una 
opinió formada al respecte. Ja sigui per la manca 
de pressupost, per l’IVA massa elevat en cultura, 
per l’excessiva quantitat d’actors que hi ha, o la dis-
minució de la feina en èpoques de recessió econò-
mica, aquesta professió és de les més intermitents. 
Sara Espígul considera que aquest és un problema de 
fons perquè “manquen diners i interès per la cultu-
ra”. Opina que aquest és un ofici permanentment en 
crisi i que en aquest país no es cultiven espectadors 
amb interès per la cultura, sinó que queda relegada 
a un segon pla. “Un país és més ric si té molta cultu-
ra, si aquesta està situada al primer nivell”, conclou. 
Jèssica Pérez també considera que el problema és 
que no s’aposta prou en la cultura, que no s’hi creu 
prou. “La cultura ens fa més lliures perquè ens fa 
més coneixedors d’aquest món”, afegeix l’actriu.

Segons el punt de vista de Clara De Ramon, coexis-
teixen dos problemes diferents. El primer és que “hi 
ha molts actors i poca feina” i, la que hi ha, està molt 
mal pagada. A més, s’aposta molt poc per les ficcions 
en televisió: “TV3 fa 2 o 3 ficcions a l’any”, un nom-
bre molt baix pel volum de gent que comporta que hi 
treballi. A més, segons la jove, la inversió en teatre i 
cultura se sol destinar a grans teatres i infraestruc-
tures en lloc de subvencionar petites companyies o 
artistes que són els que realment mouen la cultura.

Així doncs, ser actor professional és d’aquelles pro-
fessions a la que molts joves aspiren arribar però en 
la que només uns quants afortunats aconsegueixen 
fer-se un lloc i obtenir reconeixement. L’aposta en 
cultura és insuficient per ajudar a créixer a les peti-
tes companyies d’actors tant damunt dels escena-
ris com davant la petita i la pantalla gran. Una feina 
inestable però màgica que viu en crisi permanent. 

de participar-hi ja tenia molt clar que volia convertir 
el teatre en la seva professió. A més de treballar en 
televisió, també actua en espectacles i actualment 
representa al Teatre Lliure una obra de Chéjov titu-
lada ‘Ivànov’.

Viure o sobreviure

En una cosa coincideixen els actors mencionats: viu-
re del teatre és molt difícil, només ho aconseguei-
xen alguns privilegiats i, inclús aquests, sobreviuen 
amb sous mínims i viuen amb la incertesa que en 
qualsevol moment se’ls pot acabar la feina. Com ho 
qualifica Jèssica Pérez, aquesta és una feina molt 
“intermitent”. De Ramon, per la seva banda, expres-
sa ser conscient que els que s’hi poden dedicar, com 
en el seu cas, són molt afortunats però afirma amb 
preocupació que “sempre vius amb la incertesa de 
no saber si tindràs feina el mes següent”. Segons 
Boris Ruiz, dins aquesta professió només el 20% “va 
subsistint com pot combinant feines a la televisió, el 
cinema i el teatre”, mentre el 80% restant “malviu” 
amb condicions laborals precàries i sous poc dignes, 
opina l’actor. “L’actor no pot viure del teatre i prou”, 
conclou, i afegeix que combinar diversos tipus de 
feines dins el món de l’espectacle és el que permet 
subsistir a molts professionals.

El doblatge o la pedagogia teatral són exemples 
de feines properes al teatre que alguns actors com-
binen per poder viure millor. Jèssica Pérez explica 
que la seva dedicació professional és molt variada: 
ensenya teatre a l’Aula de Teatre de Mataró, participa 
en espectacles de petit format, presenta nombrosos 
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Judit Neddermann, va presentar el seu segon disc al 
Casal Aliança, dins del Cicle de Músiques Tranquil·les. 
La cantant vilassarenca va actuar dijous passat per 
primera vegada a Mataró.

Rhümia, tendresa, emoció, música i una bona dosi 
d'humor a càrrec de la companyia Rhum & Cia en 
un espectacle clownesc que va omplir a vessar el 
Teatre Monumental.

Serra la Vella, primera pota tallada de la Vella 
Quaresma, aquest any obra de Joan Hortós. Petits i 
grans van tenir la tradicional cita de diumenge a la 
Plaça de la Peixateria.

Frankenstein,  dins del cicle d'arts escèniques "Fet 
a Mataró". Tres dies d'actuacions a Can Gassol de 
l'adaptació teatral basada en l'obra de Mary Shelley, 
proposta portada a escena i dirigida per Pere Vàzquez 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Per desenvolupar la intel·ligència emocional
El Centre d’Investigació, Formació i Desenvolupament de la Intel·ligència Emocional 
de la Fundació Ramon Rosal compta amb noves instal·lacions

Entitats: Redacció

 Continuar oferint ajuda pro-
fessional i humana és el prin-
cipal objectiu de la Fundació 

Ramon Rosal, que recentment 
ha inaugurat les noves instal-
lacions del Centre d’Investigació, 
Formació i Desenvolupament de la 
Intel·ligència Emocional (CIDIE). 

Entre les novetats que afegeix la 
Fundació en aquesta nova etapa, 
cal destacar la incorporació de ser-
veis com la unitat de fi bromiàlgia 
i fatiga crònica, l’aula de família, 

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Per fi nalitzar l’acte d’inauguració, la Dra. Gimeno-Bayón, cofun-
dadora de la Fundació Ramon Rosal, va expressar el desig que la 
seva tasca a Mataró tingui un efecte papallona en direcció a la so-
lidaritat perquè les persones més vulnerables tinguin cobertes les 
seves necessitats de salut psicològica i emocional.

Les persones amb més necessitats

l’espai benestar i salut i l’àgora de 
Geras, espais amb els quals pretén 
millorar els resultats en matèria 
de benestar.

 

L’organització des del 2010 tre-
balla per millorar la salut i el ben-
estar, així com en la prevenció dels 
problemes de salut mental tant 
des de l’atenció psicològica, com 
de la formació i la investigació en 
Intel·ligència Emocional. En l’acte 
inaugural del divendres 3 de març, 
el qual va comptar amb diverses 
personalitats del sector i prop de 
150 assistents, el Regidor de Salut 
de l’Ajuntament, Joan Vinzo, va 
destacar la necessitat de comptar 
amb un centre d’aquestes caracte-
rístiques a la nostra ciutat.  

El Centre treballa a 
Mataró des del 2010 però 
ara canvia de seu
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Subvencions a qui contracti aturats
L’Ajuntament de Mataró destina fins a 141.000 euros per a un programa de foment de 
l’ocupació i suport a la integració social de fins a 3.000 euros per persona

Entitats: Redacció

 L'Ajuntament ha engegat un 
nou programa de subvencions per 
millorar l’ocupabilitat i afavorir la 

incorporació al mercat de treball 
de persones a l’atur que tinguin 
difi cultats d’inserció. Les sub-
vencions, que compten amb un 
pressupost de 141.000 euros per 

al 2017, es gestionen des del Servei 
d’Ocupació de Mataró (SOM) i 
compten amb el fi nançament de 
la Diputació de Barcelona. 

Aquestes subvencions, amb una 

AMB EMPENTA
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El projecte Insertext II vol contribuir a la recuperació industrial del 
sector del gènere de punt, identifi cat com a clúster per les entitats 
municipals i empresarials de la comarca. Fins al 15 de maig, les 
empreses que desenvolupen la seva activitat en ocupacions del 
sector de la indústria tèxtil en la comarca del Maresme poden sol-
licitar aquestes subvencions que poden ser des de 1.500 euros per 
persona aturada que es contracti, per una durada no inferior als 3 
mesos, i de fi ns a 3.000 per cada persona contractada durant 6 mesos. 
La subvenció va adreçada a empreses que desenvolupen la seva 
activitat en ocupacions del sector de la indústria tèxtil i instal·lades 
principalment als municipis de la comarca del Maresme amb major 
presència d’indústria tèxtil que contractin persones participants en 
el projecte InserText II. Aquest projecte també ofereix la possibilitat 
d’acollir persones en pràctiques formatives de perfi ls com disseny de 
moda, patronatge, confecció de mostres o comercial especialitzat. 
En la primera edició del projecte InserText van participar 82 persones 
en situació d’atur, de les quals 43 van trobar una feina. 15 empre-
ses s’han acollit a les subvencions a la contractació que s’oferien.

Suport a la indústria tèxtil

partida de 87.000 euros, van adre-
çades a empreses que contractin 
persones en situació d’atur per un 
termini no inferior als tres mesos. 
L’import de la subvenció anirà en 
funció de la durada del contracte, 
des de 1.500 euros per contracte 
de 3 mesos i fi ns a 3.000 euros pels 
contractes de durada de 6 mesos 
a jornada completa. 

Les persones en situació 
d’atur han d’estar empadrona-
des a Mataró i inscrites com a 
demandants d’ocupació al SOC. 
Les empreses interessades poden 
sol·licitar les subvencions fi ns al 
15 d’abril de 2017. 

Altres subvencions
A més, des de l’Ajuntament de 
Mataró també s’ofereix a les em-
preses del territori la possibilitat 
de benefi ciar-se d’altres projec-
tes en els que SOC atorga sub-
vencions de fi ns a 655 euros dins 
de diferents programes com Fem 
Ocupació per a Joves, Joves per a 
l'Ocupació i 30 Plus.

núm. 1762 del 10 al 16 de març de 2017

Empenta 3 i 4 1762.indd   3 8/3/17   10:31



  

COMPRA-VENDA

VENDO 2 OWERLOCKS, 1 de 2 agu-
jas, 1 repunte, 3 sacos hilos varios. 
200€. 93.798.40.14 
COMPRO ANDAMIOS, PUNTALES, 
tableros. 631.56.52.31

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

COMPRO VIVIENDAS 93.792.61.33 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 
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

BUSCO NAVE ALQUILER. Mínimo 
300m2. 657.440.589 
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 
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

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ. NOMÉS dormir, 
dret a bany. 93.798.75.69 
ALQUILO HABITACIÓN A SEÑORA 
mayor. Derecho a todo. 1r. piso. 
Ascensor. 200€. Todo incluido. Pido 
referencias. 654.041.309 

TREBALL 

SE OFRECE MUJER de limpieza. 
632.246.952 
BUSCO TRABAJO. Mataró y 
Argentona. Limpieza, plancha, cui-
dar niños, etc. 685.193.495. 
ME OFREZCO PARA cuidar mayores 
y canguro. 688.224.510 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.304.318 
BUSCO TRABAJO ayudante coci-
na, fregaplatos, limpieza, canguro. 
632.872.515 
ME OFREZCO HORAS tardes pa-
ra cuidado mayores, limpieza. 
617.993.949 
BUSCO TRABAJO Limpieza, canguro, 
plancha. Referencias. 639.076.838 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Experiencia /referencias. 
647.093.956
ACADÈMIA TEENS CENTER. 
Busquem professor/a de ciències. 
Interessats enviar CV a info@te-
enscenter. Més informació a www.
teenscenter.es 
COSEDORA INDUSTRIAL, TALLER 
muestras bañadores, punto. 
Experiencia, papeles. Media jorna-
da, completa. Mataró 682.454.204 
NECESITO AYUDANTA ADELANTADA 
peluquería. Mataró. 637.535.042 

NECESSITA:

AMB EXPERIÈNCIA 
EN CAFETERIA -

FORN DE PÀ

DEPENDENTA

Interessades presentar C.V. 
amb fotografia a l’adreça:

Rda. Frederic Mistral, 10-12
- Mataró -

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

PELUQUERÍA PRECISA OFICIALA 
con experiencia. Buenas condi-
ciones laborales. Buen ambiente 
de trabajo. Llamar para entrevis-
ta al 675.594.439. Incorporación 
inmediata. 
SE NECESITA CHICA para plancha 
con experiencia. Plancha manual y 
cinta. Alta en SS. 658.901.401 
PRECISO CONFECCIONISTAS pa-
ra taller. De owerlock y repunte. 
698.294.401 
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
AUXILIAR GERIATRIA TITULADA. 
Mucha experiencia. 690.947.411 
SE OFRECE COCINERO con experi-
encia menús, carta mediterrámea, 
platos combinados, carnes, pesca-
dos. 698.361.326
NOIA CERCA FEINA neteja per 
hores. Cuidar gent gran jornada 
completa. 603.680.839
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA 8€. 
606.839.674
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
675.451.087 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Experiencia /referencias. 
647.093.956 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

 EL TOT 1762.indd   7 8/3/17   16:47



  

PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PEYCAR. REFORMAS. Mejores preci-
os. 657.746.302 /625.508.391 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PALETA EXPERIENCIA ECONÓMICO. 
También pintura. 653.796.506 
PINTOR PINTURA EN general y de-
corativa. Económico 635.106.282 
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 
MASAJES TERAPÉUTICOS . 
662.257.120 
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
TERAPEUTA TITULADA. Massatges 
terapèutics i reflexoteràpia. També 
a domicili. 600.366.267 
SERVI-TEC. ELECTRODOMÉSTICOS. 
Todas las marcas. 655.856.545 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados. 629.988.598 
TENS PROBLEMES D’APRENEN-
TATGE? de primària, ESO, Batxillerat. 
Especialista t’ajuda. 626.326.442 
LACADOS, PUERTAS, ARMARIOS, 
cocinas, restauracion de muebles, 
arenado, servicio de recogida. Toni 
670.229.104  
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382
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TAROT-VIDÈNCIA

ESTHER VIDENTE, MEDIUM, ritualis-
ta. 40 años experiencia. Concretar 
hora. 606.850.806 

VARIS

SR. BUSCA PAREJA 40-55 años. 
676.390.166 

CONTACTES

MASAJE TÁNTRICO TATIANA 23 
años. 631.129.242 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 110P 
667.955.000 Mataró 
NOVEDAD TRAVESTI. Jovencita. 
Precioso cuerpo. 666.861.290 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 1h. 
30€, 1/2h. 20€. 615.719.971 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 

NECESSITEM
l’Esplanada, 72 Mataró · T. 937 908 002

Voluntaris/es per acolliment 
linguïstic de català i/o castellà.
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La restauració

Ja són públiques les bases del Premi Helena Jubany de 
narració curta en llengua catalana

Convocada la desena edició 
del Premi Helena Jubany  

  La capella dels Dolors, una de 
les joies patrimonials del barroc 
català, va ser restaurada entre el 
2015 i el 2016 per revertir-ne el 
deteriorament. Ara el museu Arxiu 
de Santa Maria, en col·laboració 
amb Policromia S.L. i el suport 
de la Direcció de Cultura de 
l’Ajuntament de Mataró, presenta 
una exposició que mostra la 
intervenció de restauració sobre 
els paraments i la volta de la 
capella dels Dolors de Santa Maria 
de Mataró.

L'abans i el després
Amb fotografi es, mapings, un 
documental i estris i materials 
de treball, el visitant podrà 
conèixer el procés de restauració 
que s’ha dut a terme, regit per la 
mínima intervenció i la màxima 
reversibilitat. L'exposició es pot 
visitar els divendres i dissabtes a 
la tarda a l'estatge del Museu Arxiu 
(carrer de Beata Maria, 3) entre el 
10 de març i l'1 d'abril de 2017. 
Des del 20 de juliol, la capella es 
pot visitar amb guiatge i inscripció 
prèvia a l’Ofi cina Municipal de 
Turisme. | Laia Mulà

El museu Arxiu repassa el 
procés sobre aquesta obra

Exposició sobre la 
restauració de la 
Capella dels Dolors

Presentació del Premi Helena Jubany

curtes o reculls de contes inèdits, 
originals i escrits en llengua ca-
talana que tinguin, en conjunt, 
una extensió d’entre 10 i 20 fulls. 
Les obres presentades han d’anar 
adreçades a un públic que tingui 
de 12 a 99 anys i l’autoria pot ser 
individual o col·lectiva. Cal des-
tacar que només es permet una 
obra presentada per cada autor.

El jurat
El jurat estarà for-
mat per vuit per-
sonalitats desta-
cades del món 
de la literatura, 
l’ensenyament i 
la fi lologia cata-
lana com Cristina 
Valls, en repre-
sentació de les 
Biblioteques de 
Mataró, o Xavier 

Vidal, el guanyador de la passada 
edició, entre d’altres. A més, comp-
taran amb la participació de Joan 
Jubany, que actuarà de secretari 
amb veu però sense vot. | Laia Mulà

 La desena edició del Premi 
Helena Jubany ha estat convo-
cada un any més per l’Associació 
Cultural Helena Jubany i Lorente, 
la Direcció de Cultura de l’Ajun-
tament de Mataró i el diari Ara, 
per premiar una narració curta 
inèdita. El premi està dotat amb 
3.000 euros i l’obra guanyadora 
també es publicarà al diari ARA. 

El premi té la fi nalitat de mante-
nir viu el record de 
l’Helena, enamo-
rada del món dels 
llibres des de tots 
els angles i d’en-
comanar el seu 
gust per la lectu-
ra i la fi cció literà-
ria, tant en el ves-
sant escrit com en 
el de la transmis-
sió oral. La data fi -
nal de presentació 
dels originals és el pròxim 1 d’oc-
tubre i el lliurament del premi es 
farà el dia 2 de desembre de 2017. 

Podran optar al premi tots els 
treballs consistents en narracions 

 Cedida 

10

Són deu edicions 
d'aquest certamen 
literari que compta des 
de l'any passat amb la 
presència de 
l'Ajuntament en 
l'organització

 Arxiu 
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Som globals. Som locals

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

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



L'enterrament del Pellofa XXXIX i entronització de la Vella Quaresma

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Hi ha un temps per a tot, si ho inte-

rioritzes, evitaràs la frustració. Pots 

sentir el to vital més baix o l'astènia 

primaveral. Aviat recuperaràs tota la 

teva energia habitual.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La bona relació amb un superior a la 

feina et pot ajudar força a avançar. Si 

poses ordre entre els papers, potser 

hi trobaràs quelcom interessant que 

ja ni recordaves.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tens energia suficient per tirar en-

davant un projecte, no et deixis por-

tar per la negativitat dels altres i la 

manca de confiança en tu mateix. 

Ara toca fer-se el sord.

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

Pots trobar-te enmig d'un embolic i 

no saps com sortir-te'n. Facis el que 

facis, estarà bé, doncs no hi ha una 

única sortida. No tinguis por d'ex-

pressar el que sents.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Sembla que les finances han millorat 

força. Tens ganes de fer una escapa-

da de relax o una estada al balneari. 

Per millorar el descans, t'anirà bé 

alleugerir els sopars.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

No desesperis pel retard d'algunes 

coses, pensa en si potser no ho estàs 

endarrerint de manera inconscient. 

Vols preservar la teva llibertat però 

escolta altres opinions.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

No et prenguis un assumpte labo-

ral de manera personal, treu-li fer-

ro. Practica la relaxació i desfoga't 

amb l'esport o llargues passejades. 

Pot haver-hi remuntada econòmica.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et preocupa el lloc on vius i vols fer-

te l'espai més proper, més adient als 

teus gustos. És natural voler estar a 

gust a casa. Dies de visites, evita les 

discussions.

Bessons (21/5 al 21/6)

Mira bé el que signes, sobretot si són 

documents bancaris. No és mala idea 

escriure un diari de les vivències dels 

darrers temps. Caminar més, t'ajudarà 

a reduir l'estrès.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si l'ambient laboral no és el millor, 

reflexiona sobre alguna de les teves 

darreres crítiques. A vegades llences 

opinions de manera gratuïta. Bons 

moments en parella.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si t'has equivocat, demana perdó 

i segueix endavant, no deixis que 

una mala experiència controli la teva 

vida. Després d'una baixada, ve una 

pujada. Res és per sempre.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

En aquest moment pots viure certa 

melangia. Podries haver de sepa-

rar-te temporalment de la parella o 

un familiar molt proper. Cerca altres 

maneres d'omplir la teva vida.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Literatura fantàstica i clowns
Insòlita suma de propostes escèniques amb 
‘Frankenstein’ i ‘Rhümia’ 

Crítica de Teatre: Comas Soler

 El darrer cap de setmana ha pro-
piciat una nova coincidència en 
la cartellera teatral mataronina. 
D’una part, a Can Gassol, hi ha 
hagut l’estrena amb quatre fun-
cions de ‘Frankenstein’, dintre el 
cicle Fet a Mataró amb què l’Ajun-
tament propicia la creació escènica 
vinculada a la ciutat. De l’altra, al 
Monumental, s’hi ha representat 
‘Rhümia’, tercer títol inclòs a l’ac-
tual temporada estable de teatre i 
dansa de la sala municipal.

Nou treball de Pere Vàzquez...
Iniciat en les fi les de la Sala 
Cabanyes, Pere Vàzquez compta 
amb una àmplia formació i experi-
ència en l’àmbit de les arts escèni-
ques i audiovisuals no pas limitada 
al clos del Centre Catòlic. Encara és 
ben recent el seu èxit amb ‘Misèria’ 
en l’estretor anguniosa d’un soter-
rani de la Destil·leria. Ara ha tornat 
a l’aixopluc del Centre de Creació 
de Can Gassol, com ja va fer quan 
va muntar ‘Hikikomori’, un espec-
tacle colpidor. En aquesta ocasió 

ha estat per oferir ‘Frankenstein’, 
una adaptació de l’obra que l’an-
glesa Mary Shelley va publicar el 
1818 i que ha esdevingut un refe-
rent mundial de novel·la romàn-
tica fantàstica. 

Vàzquez s’ha acostat al tracta-
ment teatral del mite del monstre 
fet de cadàvers humans i sense 
nom amb la voluntat de fugir de 
l’estereotip més divulgat per la 
cinematografi a. L’òptica que ha 
adoptat és més propera a la cri-
atura hominoide que no pas al 
científi c que li dóna vida i que, 
tot seguit, l’abandona. Així posa 
l’accent en els sentiments de qui 
esdevé violent com a fatal conse-
qüència del refús que pateix. Una 
orientació i, fi ns a cert punt, una 
estètica, inferides de la versió que 
Nick Dear va escriure fa uns anys 
per al Royal National Theatre de 
Londres. 

Amb un suport escenogràfi c 
senzill, constituït bàsicament per 
projeccions de pintures de Santi 
Clavell, si la proposta no aconse-
gueix ser tan rodona com d’altres 
productes anteriors del mateix 

Vàzquez, no és per falta d’inten-
ció. Li pesa el llast d’un desenvo-
lupament del relat massa sincopat 
i esquemàtic i d’un elenc no prou 
ajustat. Hi ha, això sí, l’actuació 
rellevant de Pol Martínez amb un 
esforç físic i interpretatiu admira-
ble i una caracterització excepci-
onal. Sumant-ho tot, s’ha de dir 
que aquest ‘Frankenstein’ és un 
experiment meritori. Ara bé, per 
tenir més recorregut, que se’l me-
reixeria, hauria d’esmenar grinyols 
de ritme, de tensió dramàtica i 
d’inadequació actoral.

...i pallassos
Diumenge a la tarda, amb força 
públic familiar, el Monumental va 
acollir ‘Rhümia’, premi Zirkòlika al 
millor espectacle de circ del 2016. 
El muntatge ve a ser com una se-
gona part de ‘Rhum’, que a Mataró 
ja es va poder veure la temporada 
passada al mateix teatre i que es-
tava plantejat com un homenatge 
al clown Joan Montanyès “Monti” 
(1965-2013). Com aleshores, la 
dramatúrgia i la direcció són de 
Martí Torras Mayneris i hi repetei-
xen quatre dels cinc pallassos: Pep 
Pascual, extravagant i músic, Jordi 
Martínez, august, Joan Arqué, cara-
blanca, i Roger Julià, contraaugust. 
S’hi ha incorporat també Mauro 
Paganini, un pallasso argentí que 
és, a més, luthier, músic i ventríloc. 
Però si ‘Rhum’ comptava amb un 
argument senzill que lligava amb 
enginy els diversos números que 
el componien, ara no hi ha un fi l 
que uneixi la tirallonga de sket-
chs que se succeeixen, amanits 
amb música, en una combina-
ció de recursos clàssics i actuals i 
una barreja peculiar de llenguatge 
descarat i  ingenu alhora. I potser 
també en aquest ‘Rhümia’, mal-
grat els molts reconeixements i 
la bona recepció del públic que 
ha anat recollint arreu, s’hi troba 
a faltar la dosi de tendresa que 
tenia l’espectacle anterior.

Pol Martínez, caracteritzat de Frankenstein  Daniel Ferrer 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
FINAL DE LA COPA DE LA REINA
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
2:30 CARRETERES

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
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 FAMÍLIES I ESCOLA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ÚLTIMA SESSIÓ
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TELÓ DE FONS
0:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
0:30 CARRETERES
1:00 LA BARCA DE L’ANDREU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

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

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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Una imatge virtual del projecte de la Plaça de Vendre. 

Anna Aluart 

La proposta es presentarà als actuals paradistes, agents interessats i Argentona Es 
Mou per recollir suggeriments i propostes

L'Ajuntament ultima el nou projecte del 
mercat de la Plaça de Vendre

 L'Ajuntament d'Argentona està 
enllestint el projecte de remode-
lació del mercat de la plaça de 
Vendre. Des del 2016, el govern 
municipal treballa de manera es-
tratègica per transformar l'actual 
construcció, provisional des de la 
dècada dels 50 del segle passat, en 
una nova instal·lació que s'ajus-
ti a les necessitats de la plaça i 
que ocuparà una superfície molt 

similar. El projecte contempla la 
substitució del mercat per una es-
tructura modular més actual amb 
elements de fusta i grans acabats 
tècnics i estètics  que inclourà tres 
parades de mercat, a més d'una 
cafeteria i uns lavabos adaptats.

En els pròxims dies es presenta-
rà la proposta als actuals paradis-
tes, agents interessats i Argentona 
Es Mou per tal de contrastar el 

projecte i recollir suggeriments i 
propostes sobre les necessitats i 
detalls que hauria de contemplar 
el nou espai.

Aquesta nova construcció re-
soldrà la situació provisional de 
les actuals concessions del mer-
cat, mitjançant un nou concurs 
públic d'accés a les parades, que 
mantindran la mateixa tipologia 
de comerç que actualment. | Red

Adreça web del banner invertit:

http://www.vintagekilo.com/.../index.jsp

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

CARRETERA

• 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:
ALEX MUÑOZ SÁNCHEZ

concursos

Argentona núm. 1762 del 10 al 16 de març de 2017

Tot Argentona 1762.indd   2 8/3/17   10:46



Gabriel Amargant. en una foto de promoció Cedida 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

288.000€

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

T

¡ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE!

72.000€

Ref. 12643 PARC CENTRAL: Edifi cio pocos vecinos, vi-
vienda 1/2 altura y exterior en esquina. Destaca su exce-
lente estado y su perfecta distribución. 2 dorm (antes 3), 
aunque fácilmente recuperable). Amplio salón comedor. 
Cocina amplias medidas. Baño compl. A/ Ac. Precio de 
verdadera ocasión. 

T130.000€

¡MUY ESPECIAL!
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: Cualidades envidiables. Bonito 
conjunto residencial frente al mar. Piso alto y exterior, espacios 
abiertos. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor, ”llar de foc”. Balcón/ 
Terraza ideal veranos. Cocina equipada. Baño completo. Zonas 
comunes ajardinadas, parque infantil y de paseo. 

Dijous dia 16 de març torna el cicle Jazzclap amb una 
Jam session amb l'argentoní Gabriel Amargant

El millor jazz de la comarca 
se cita al Clap   

 Gabriel Amargant s'ha consolidat 
com una de les fi gures principals 

del jazz català actual, un mares-
menc amb una formació musical 

plural i extensa que ha col·laborat 
amb diverses orquestres simfòni-
ques i big bands i ara visita la Sala 
Clap amb la seva música jazz. 

El jove músic domina diversos 
instruments com el clarinet i el 
saxo i mostra una gran versatili-
tat en àmbits i estils: des del jazz, 
passant pel fl amenc o el pop. És 
el ganxo per a la jam del mes, una 
cita amb cada cop més adeptes.

Un músic amb reconeixement
L'argentoní va guanyar els pre-
mis Músic de l'Any el 2009 i pos-
teriorment va ser guardonat pels 
premis Enderrock amb el millor 
disc de jazz del 2015. Un músic 
prometedor que després d'haver 
actuat als principals festivals de 
jazz de l'estat, ara ofereix una Jam 
Session aquest dijous 16 de març 
a les 21.30 h del vespre.  | Laia Mulà
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El Centre Parroquial d'Argentona. La Burriac Xtrem.  Cedida 

 Bones notícies per a la vida as-
sociativa d'Argentona, ja que el 
Centre Parroquial té gairebé en-
llestides les adequacions que ca-
lia fer a l'equipament per tal de 
mantenir la llicència d'activitat.
Aquests treballs, exigits per la 
legislació, van fer témer als res-
ponsables del Centre per la con-
tinuïtat de l'activitat. I és que, el 
juny del 2015 l'entitat va rebre 
una notifi cació que els instava a 
cessar tota activitat per incomplir 
la normativa. 

 Un grup de persones han editat 
un vídeo sobre la popular cursa 
argentonina 'Burriac Xtrem' que 
es va poder veure divendres passat 
al Saló de Pedra. Aquesta projec-
ció mostra com és una cursa de 
muntanya, així com els recursos 
humans i materials necessaris que 
l'organització prepara meticulosa-
ment des de vuit mesos abans. Per 
això, a més de corredores, també hi 
ha voluntaris, serveis d'assistència 
i especialment, el paratge natural 
que envolta el municipi.  | A.C

S'han instal·lat nous paràmetres antiincendis, de 
seguretat i d'accessibilitat

Vol mostrar el backstage de 
la cita anual

Entre les principals actuacions 
que s'han fet s'hi troben la instal-
lació de barreres ignífugues i la re-
habilitació de la coberta del teatre. 
Joan Forns, membre del Centre 
Parroquial, ho va detallar a Ràdio 
Argentona: "S'han posat aspersors 
d'aigua i un teló d'aigua entre la 
sala i l'escenari. A més, sota l'esce-
nari s'ha posat un gruix de ciment 
armat amb planxes d'acer i les 
portes d'entrada ara són antipànic 
i ignífugues. També s'ha habilitat 
una rampa per a minusvàlids". A.C

El Centre Parroquial enllesteix les 
mesures per la seva continuïtat

Editen un vídeo sobre la 
Burriac Xtrem, la popular 
cursa argentonina

Cedida 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Una urna de votació dels pressupostos participatius. La marca 'Producte d'Arenys'.Cedida  Cedida 

 L'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt acaba d'obrir el període 
de votació del procés participatiu 
a través del qual es decidiran on 
s’invertirà una partida de 30.000 
euros del pressupost municipal 
del 2017. Després de validar-les 
tècnicament, amb criteris com 
ara que s’ajustessin al pressupost 
disponible, que fossin competèn-
cia municipal i que no estiguessin 
previstes d’execució, se’n van de-
terminar set, que són les que ara 
se sotmeten a votació ciutadana.

Així doncs, del 6 al 20 de març, 
els santvicentins empadronats al 
municipi que tinguin més de 16 
anys podran escollir quines pro-
postes són prioritàries i on pre-
fereixen que es destinin aquests 

Els habitants poden votar entre el 6 i el 20 de març per 
decidir on es destinen 30.000 euros del pressupost

Sant Vicenç de Montalt obre la 
votació del pressupost participatiu

 El Centre Cultural Calisay aco-
llirà aquest dissabte, dia 11 de 
març, la presentació de la marca 
"Producte d'Arenys" a tota la ciu-
tadania. Primer, a les 7 de la tar-
da, es donarà a conèixer la nova 
marca a la sala Josep M. Arnau, 
en un acte amb la participació de 
Pep Riera, fundador del sindicat 
Unió de Pagesos i coordinador 
d'aquest al Maresme. Serà una 
presentació que es completarà 
amb una taula rodona per deba-
tre la situació de la pagesia i del 
producte de proximitat. Aquesta 
taula rodona començarà a ¾ de 
8 del vespre i es farà a la mateixa 
sala Josep M. Arnau.

D'altra banda, a partir de les 9 
del vespre, l'activitat es traslladarà 
a la sala polivalent del C.C. Calisay 
amb un sopar popular a base de 
productes conreats pels pagesos 
d'Arenys, o bé servits per comer-
ços dels dos Arenys. El menú del 
sopar serà un pica-pica de xips de 
verdures hidrofi litzades, un reme-
nat de pèsols i alls tendres, un plat 
principal a base de xai, botifarra, 
cabrit, carxofa i patates al caliu; i 
de postres, mató amb melmelada 
de maduixes. Tot plegat acompa-
nyat de pa, vi i aigua.

El preu del sopar popular és de 
12 euros i l'aforament és limitat.

Els productes servits seran 
de proximitat i de la zona

Un sopar popular per 
donar a conèixer el 
'Producte d'Arenys'

diners. La majoria de les actua-
cions escollides corresponen al 
manteniment de l’espai públic i 
a obres de millora. Entre les pro-
postes preferides pels habitants 
de Sant Vicenç de Montalt hi ha 
la supressió de barreres arquitec-
tòniques, la reducció de l'alçada 
dels passos elevats, la continuïtat 
de la vorera del carrer Sant Antoni 
entre Can Rams i l’Ajuntament, el 
projecte i l’estudi per a un centre 
de dia i menjador social, una ludo-
teca al Centre Cívic, millores en els 
parcs infantils i l’ampliació del Cau 
per incloure-hi nens a partir de 6 
anys. Es pot votar presencialment 
a diversos punts de Sant Vicenç o a 
través de la web de l'Ajuntament: 
www.svmontalt.cat.

Un senglar ataca un pastor 
alemany a la platja d'Arenys

 Un senglar va atacar divendres 
passat a la matinada a la platja del 
Galeón, entre els termes d’Arenys 
i Caldes d’Estrac, un gos de raça 
pastor alemany que passejava amb 
l’amo per la platja. Un senglar de 
grans dimensions es va encarar 
amb el gos i va intentar envestir-lo 
quan aquest va començar a bordar. 
El propietari del gos, que va poder 

apartar la seva mascota, va trucar 
al 112 per alertar de la situació i 
els agents van fer una batuda per 
la zona sense localitzar el senglar. 
Poc després l’animal va aparèixer 
a la riera d’Arenys i un vehicle de 
la policia local el va obligar a di-
rigir-se cap Arenys de Munt on es 
va desviar cap a l’interior d’una 
zona boscosa.
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Ref. 2406: Camí de la Serra: Piso definitivo 
en zona tranquila junto colegios. 4 hab., 
2 baños, amplio salón comedor balcón, 
cocina indep, galería, ventanas alum.  
Exterior y muy soleado.  192.000€

Ref. 2531: Centro: Piso con ascensor y 
todo reformado. 3 hab., 1 baño y 1 aseo, 
cocina indep. con galería, salón come-
dor con balcón/terracita,  En una de las 
mejores zonas de Mataró!!. 207.000€

Ref. 2430: Junto Peramás: Piso actualizado 
para entrar a vivir. 3 hab.dobles (antes 3), 
1 baño, cocina indep., galería, amplio 
salón comedor balcón.  En zona con 
todos los servicios. 86.000€

Ref. 2557: Cirera: Vivienda con entrada in-
dep. y de grandes dimensiones. 120m2 dis-
tribuido en 4hab. dobles, 2 baños, cocina 
indep., amplio salón comedor, terraza de 
50m2.  No dude en visitarlo!! 202.000€

Ref. 2556: Escorxador: Vivienda refor-
mada de imagen impecable. Salón 
comedor con salida abalcón, 3 hab (2 
dobles), 1 baño, cocina indep., galería. 
No le falta detalle y en zona tranquila.

Ref. 2522: Eixample: Planta baja toda re-
formada, exterior, soleada y con patio. 
2 hab. (antes 3), 1 baño, cocina indep., 
amplio salón comedor, patio a nivel 
de 20m2. Rodeado de zonas verdes.

CUOTA HIPOTECA: 272€/mes

Ref. 2375: Rocafonda: Piso alto en edifi cio 
con ascensor. 4 hab. (2 dobles),  1 baño, 
cocina indep. con galería, salón come-
dor con balcón exterior, calefacción.  
Todo reformado y vistas despejadas.

Ref. 2553: Cerdañola Sur: Casa reformada 
de 140m2, en 2 plantas, 3 hab. amplio sa-
lón comedor con patio, cocina indep, , 1 
baños y 1 aseo, calefac, trastero. Exterior 
y soleada todo el día. 218.000€

CUOTA HIPOTECA: 286€/mes

Ref. 2437: Rocablanca: Piso de grandes 
dimensiones con patio y reformado. 3 
hab. dobles, 2 baños, cocina off. indep. 
galería, amplio salón comedor ,balcón,  
Comunidad reducida y ascensor.

CUOTA HIPOTECA: 445€/mes CUOTA HIPOTECA: 448€/mes

OPORTUNIDAD POR PRECIO Y ZONA REFORMADO Y CON ASCENSOR

Ref. 2180: Cerdañola Sur: Piso de mediana 
altura con ascensor y reformado. 2hab., 
1 baño, cocina indep., galería, amplio 
salón comedor balcón.  Zona comuni-
taria y parking opcional.

CUOTA HIPOTECA: 372€/mes

Ref. 2316: Rocablanca: Dúplex de grandes 
dimensiones con patio a nivel y terraza, 
130m2 distribuidos en 4 hab. (2 dobles), 2 
baños, cocina indep., parking incluido!! 
Venga a visitarlo!!

CUOTA HIPOTECA: 534€/mes

Ref. 2555: Cerdañola: Junto Salesianos, 
para entrar a vivir. 3 hab.(2 dobles), 1 
baño, cocina indep., galería, amplio 
salón comedor.  Exterior, en zona tran-
quila y bien comunicado.  119.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

VIVIENDA CON TERRAZA JUNTO FUTURO CORTE INGLÉS CASA CON PATIO Y TERRAZA

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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Una zona de boscos del Maresme. Un grup de joves.Cedida  Cedida 

 Aquest divendres 10 de març, el 
Consell Comarcal organitza una 
jornada de refl exió i debat sobre la 
protecció dels boscos del Maresme 
i els efectes del canvi climàtic.

Aquest és el principal objectiu 
d'una jornada que comptarà amb 
prestigiosos ponents de diferents 
àmbits, que explicaran com el can-
vi climàtic està afectant i continu-
arà canviant el paisatge i quines 
mesures caldria emprendre per 
mitigar els seus efectes.

A les cinc conferències previstes 
es parlarà de temes tan diversos 
com 'Aprendre a conviure amb el 
Canvi Climàtic al Maresme', les 
plagues forestals, el canvi climàtic 
com a factor de risc d'incendis i 
com s'han d'adaptar, així com la 

Les conferències amb experts volen despertar conscièn-
cia sobre la necessitat d'activar polítiques

Jornada per debatre la protecció 

dels boscos davant el canvi climàtic 

 El Consell Comarcal del Maresme 
és un dels organismes que partici-
pen en la redacció de la 4a Carta 
Catalana de la Joventut que s'es-
tà impulsant aquestes setmanes. 

El procés participatiu involucra-
rà a més de 600 persones joves de 
tot el territori català per debatre i 
presentar propostes entorn de 12 
eixos temàtics. La carta serà una 
eina per incidir políticament en 
la consecució de les reivindica-
cions juvenils i impulsar els mo-
dels socials pels quals aposten les 
persones joves.

A través del procés participatiu 
“(Re)pensem-ho tot, construïm 
col·lectivament”, el CNJC vol pro-
moure la participació dels i les 
joves d'arreu de Catalunya en la 
redacció la 4a Carta Catalana de 
la Joventut. 

Transformar la realitat
Les Cartes Catalanes de la Joventut 
recullen els debats i discussions 
que preocupen les persones joves, 
així com propostes per a trans-
formar la realitat juvenil i marcs 
teòrics per analitzar-la. Són do-
cuments de consens que s’ela-
boren a partir de la participació 
oberta i transversal de joves i en-
titats juvenils d’arreu del territori 
català. |Red.

El procés involucra més de 
600 persones

Impulsen la redacció de 

la 4a Carta Catalana de la 

Joventut

importància de fer una radiografi a 
dels boscos del Maresme. 

El Tomicus, al centre del debat
Sense anar més lluny, en els dar-
rers mesos s'han fet evidents els 
efectes del canvi climàtic sobre 
els boscos del Maresme. Un mi-
ler d'hectàrees de pi pinyer s'han 
vist afectades per les plagues i es 
calcula que la meitat no podran 
sobreviure. 

De fet, ja s'està treballant per 
treure els arbres molt afectats i 
preservar els alzinars. Aquesta 
feina, que han d'acabar aquestes 
properes setmanes, és important 
per prevenir, a l'estiu, la ràpida 
expansió de possibles incendis 
forestals. 

Cabrera inicia la licitació per a quatre 

guinguetes durant cinc anys

 L’Ajuntament de Cabrera de Mar 
ha iniciat el procés de licitació per 
a la creació i explotació comerci-
al per un termini de cinc anys de 
quatre guinguetes de platja. Dues 
d’aquestes instal·lacions dedica-
des a la restauració vora el mar es 
trobaran a la platja dels Vinyals i 
es licitaran per un preu de sorti-
da de 50.000 euros anuals mentre 

que les dues restants es trobaran 
a la platja del Molí i tindran un 
preu inicial de 40.000 i 20.000 euros 
anuals respectivament. A més del 
preu es tindran en compte d’altres 
qüestions incloses en les ofertes 
presentades per tal de decidir les 
que seran fi nalment escollides, com 
els materials per a la construcció 
o l'accessibilitat per a persones.
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Renfe (Ref. 225843). 90 m2 Pis de 3
habitacions dobles i 2 banys al

costat de l’estació de tren.
Pis totalment reformat. Balcó de 7m2. 

175.000€ 

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

galeria, bany, i saló, vistes espectaculars.

99.990€

CIRERA. Pis ampli i lluminós en avin-
guda principal. 90m2, gran menjador 

de 25m2, balcó amb bones vistes, 4 hab, 
bany, cuina ind i safareig. Calefacció a tot 

el pis. Per entrar a viure.
88.000€

CERDANYOLA NORD. Pis de 70m2, 3 
habitacions, menjador, cuina, bany i 
galeria - safareig. Per entrar a viure!

Molt assolellat.

56.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Primera Linea de Mar(Ref. 222880). 
190m2. Pis de 5 habitacions i 3 banys a 
primera linea de mar amb parquing a 

la mateixa fi nca.  

290.000€ 

Rnd. O’Donnell. Cinquè pis de 100m2, 
ascensor, consta de 4 habitacions, 2 
banys, cuina amb galeria, saló, i 2

balcons. Totalment reformat I exterior.

198.500€

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

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

principal del barri.
149.000€

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

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

77.000€

ET

T T

T T

T T
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Ricard Jornet a l'espai coworking de Can Fugarolas.  Daniel Ferrer 

Ricard Jornet,   
l'aposta sostenible

 Mireia Biel

 La sostenibilitat és l’essència de tots els projectes 
que Ricard Jornet tira endavant. El restaurant La 
Sal del Varador pot presumir de l’aposta clara per 
l’ecologia que ha fet des dels seus primers passos. 
També l’espai Can Fugarolas que Jornet va ajudar a 
fer néixer, o la cooperativa Som Mobilitat, els primers 
passos de la qual són ferms i clars per contribuir a 
una mobilitat més verda. 

“L’objectiu és oferir serveis i productes a la gent per 
contribuir a una mobilitat més sostenible”, explica 
Jornet, que segueix comentant que “volem enxarxar 
tota la gent que en té ganes i ja hem aconseguit 504 
socis”. El pròxim pas? “Crear un servei de car-sharing, 
un sistema de mobilitat elèctrica compartida a tra-
vés del qual els socis tindran accés a cotxes, motos, 
bicis i furgonetes compartits que es pagaran per ús”. 

L’aposta és, si més no, ambiciosa. Així ho reconeix 
Jornet, que, d’altra banda, justifi ca l’esforç “per la re-
compensa que dona implicar-se en un projecte que 
genera impacte positiu al teu voltant i que permet 
crear noves fórmules de mobilitat, en aquest cas 
per a deixar un món millor als meus fi lls”. Aquest 
pot ser un argument conegut, però sovint poc apli-
cat per les difi cultats que comporta canviar tot allò 
que ja està establert. Tanmateix, estan convençuts 
que el projecte prosperarà, no només amb els 80 so-
cis que hi ha a Mataró, sinó també “perquè s’estan 

gestant grups en d’altres punts de Catalunya com 
Olot, Barcelona, Vilafranca del Penedès o Sabadell”. 

I és que ràpidament ve al cap Som Energia, “avui 
amb més de 31.000 socis i que amb la capacitat 
d’unir esforços aconsegueix transformar el con-
sum d'energia”. Som Mobilitat no ha fet més que 
començar a caminar. 

La prova pilot, a punt 

“'La prova pilot es posarà en marxa a Mataró amb 
quatre cotxes a partir del 20 de març".

Mataró és l'escollida per a la prova pilot que es 
posarà en marxa el dia 20 de març amb quatre 
cotxes elèctrics compartits per diversos veïns 
de la ciutat. "A través de l'app es pot localitzar 
el vehicle, que estarà carregat, es podrà reservar 
i obrir sense necessitat de tenir intermediaris", 
explica Jornet.   

APUNTS

Defineix-te: Emprenedor, inquiet i ecologista

Un llibre: 'Cradle to cradle' de Michael Braungart

Una pel·lícula: 'La pesadilla de Darwin' de H. Sauper

Un viatge: Sis mesos sol a l'Amèrica del Sud

Un referent: Nelson Mandela

Un repte: Un grup d'inversors amb idees d'impacte positiu

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
5365

108.000€
REF. 3111 RDA. CERVANTES, Gran piso de 
105m2, 4 hab. 2 dobles,  cocina offi  ce de 
roble y galería anexa, baño completo con 
ducha, balcón exterior, calefacción, comu-
nidad reducida. OPORTUNIDAD PRECIO.

T

295.000€
REF. 6205 CAMI DE LA SERRA, Excelente 
casa de 320m2, garaje 40m2 y jardín 
50m2, 4 hab. + estudio con terraza so-
lárium de 20m2, cocina offi  ce con chi-
menea, 2 baños completos y 2 aseos, 
salón de 35m2, calefacción. 

T

140.000€
REF. 5122 ZONA CIRERA, Vivienda refor-
mado hace diez años, muy conservado, 
3 hab. antes 4, cocina formica blanca, 
galería, baño completo  bañera,  cale-
facción, balcón exterior, muy luminoso.

T

249.000€
REF. 1409  ZONA PARQUE CENTRAL, Excelente piso reformado 
de 120m2 con ascensor, 4 hab. 2 dobles, 2 baños completos 
con ducha, cocina offi  ce y galería anexa, salón comedor con 
balcón exterior y vistas al parque, a.a. con bomba de calor.

T

  105.000€
REF. 2446. PERAMÀS: Piso alto con 
ascensor con vistas espectaculares a 
mar, 3 hab. 2 dobles, baño completo 
con ducha, cocina formica con galería 
anexa, ASCENSOR. ANTES PVP. 110.000€

AHORA

T

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

T

159.000€
REF. 4461 ZONA RDA. EXTERIOR, Piso 
reformado con vistas a montaña, 4 hab. 
2 dobles,  baño completo con ducha y 
aseo, cocina offi  ce y galería, ascensor.

T

                                          86.000€
REF. 4462 ZONA CERDANYOLA, Totalmente reformado, 3 
hab. 2 dobles, cocina offi  ce lacada, galería, baño con ducha, 
salón comedor 22m2 con balcón exterior, vistas espectacu-
lares a montaña.

T

                                        185.000€
REF. 4436 ROCABLANCA, Excelente vivienda  de 105m2 
totalmente reformado, ascensor, salón comedor con chime-
nea, cocina offi  ce de haya y lavadero anexo, 4 hab. 2 dobles, 
2 baños completos (bañera/ducha),  exterior muy luminoso.

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

Pis reformat 45m², 2 habit., 1 Bany complet, saló menj., Cuina integrada, aa/cc, 
tanc. Alumini, ascensor, terrat comunitari. Per entrar a viure!!                   T150937

Cirera 127.260€

Pis reformat  42m², 1 hab dobl+ despatx, 1 bany, cuina, saló menjador, 
bona distribució, aa/cc, alumini, parquet, ascensor, Tssa 8m²!      T151147  

Centre 150.000€

Pis alt amb ascensor moblat, 127m², 4 habit., 2 banys, cuina office, galeria, saló 
menj., llar foc, alumuni, calefacció, pàrquing. Terrat 22m² traster 12m²!       T151146

Vista Alegre 200.000€

Pis de 90m², 3 hab., bany complet, cuina equipada, galeria, balcó, calefac-
ció, ascensor, traster ¡¡Tot exterior!! Vistes a mar i muntanya!!!       T150320

Centre 230.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Preciós dúplex 120m², 4 hab.,  2 banys, cuina off. 16m², amplisaló menj. 40m², 
aa/cc, alumini, parquet, traster 20m². 3 terrasses 18m², 40m² i 50m²!!    T151080

Vista Alegre 265.073€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comMÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Casa adossada de 200m ², 4 hab., 2 banys, cuina equip. i refor.,, galeria, saló-menj. 
llar de foc, balcó, tssa 15m2, calefacció, soterr. 50m, garatge i traster!!       T250072

Vista Alegre 285.000€

190€

600€

690€

1.500€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

T106968 Mataró. Centre. Pis 70m², 3 habit, 1 bany complet, cuina tancada, saló men-
jador, balcó, tanc. d’alumini, terres de parquet. Molt lluminós!!                       600€/Mes

T110104 Caldes d’Estrac. Àtic de 50m², 2 habit 1 bany complet + 1 de servei, cuina offi -
ce equipada amb electrodomèstics, lluminós saló menjador, balcó de 15m², terrassa de 
50m², aa/cc, terres de parquet, pàrquing exterior. Disponible al Febrer!!!       650€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1a linea de mar. Magnifi co piso 98 m² equipado y amueblado, 
3 habitaciones, 2 baños completos, cocina independiente, terraza y ascensor. Zona co-
munitaria con piscina y zona deportiva!!!! A 100 metros de la playa!!        1.500€/Mes

T202117 Mataró. Canyamars. Casa constr. moderna, 260m², 5 habit. + estudio  60m², 3 
baños, cocina offi ce, amplio salón comedor, 2 terrazas 75m² y 20m², calefacción, placas 
solares, parking 2 coche, terreno de 1475m²! Disponible 15 de marzo!!!      1.500€/Mes

T110134 Llavaneres. Centre. Piso reformado de 50m², 2 habit. , 1 baño, cocina offi ce, 
balcón, parquet, carpint. aluminio, parking, amueblado y muy soleado !! ¡¡Impresionan-
te zona comunitaria con piscina, pistas de tenis y zona infantil!!                   1.600€/Mes

T202757 Canyamars. Casa a 4 vientos totalmente amueblada 300m², parcela 1.025m², 
6 habit, 3 baños compl, 1 servicio, 2 cocinas, 2 salones (1 con chimenea), galería, bal-
cón, terraza, calefacción radical, aire acondicionado, garaje, trastero, Impresionante 
jardín con vistas a montaña. Es ideal para dos familias !!!                                1.500€/Mes

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

T202760 Sant Vicenç de Montalt. Espectacular casa amuebl. 350m², 7 hab. (1 suite 
30m² con vestidor), 5 baños compl, cocina offi ce electrod, salón com. 47m² chimenea, 
aa/cc, garaje 20m², sala  polivalente 35m², porche. Jardín con piscina!!      2.600€/Mes

T302701 Mataró. Centre. Despacho de 50 m² de superfi cie, en primer piso - mucha 
luz y muy buena situacion!!!!                                                                              250€/Mes 

T302583 Mataró. Centre. Plaza de les Tereses - despacho de 75m² de superfi cie, en 
primer piso - muy comercial!!!                                                                           300€/Mes

T302753 Mataró. Via Europa. Local en planta baja en estado impecable de 70m2 de 
superfi cie, tiene 1 baño, persiana automática, los suelos de parquet, aa/cc, Ideal para 
servicios, despacho!!                                                                                            450€/Mes

302936 Mataró. Peramás. Local en 1er piso junto a la Plaza de Cuba, tiene 70m² de 
superfi cie, diáfano y amueblado, con dos grandes ventanas por donde entra mucha luz. 
Ideal para ofi cinas, despachos!!                                                                            450€/Mes

T302950 Mataró. Centre. Local en planta baja junto a Plaza de Cuba, 60m2, 1 baño, 
gran escaparate, puerta vidrio, persiana eléctrica, Venga!!                             650€/Mes

T300484 Mataró. Peramás. Local de 190m² de superfi cie, en dos plantas con patio de 
32m². Ideal para comercio!! Venga a verlo!                                                       850€/Mes 

T302130 Mataró. Centre. Local de 120 m² de superfi cie, con aseo. Es ideal para tien-
da!! Tiene muy buena situacion!!                                                                      1.300€/Mes

TT302960 Mataró. Cerdanyola. Local comercial esquinero en 1a linea comercial de 
97m2 de superfi cie (50m2 tienda + 47 m2 almacén), 1 baño, actualmente esta fun-
cionando como frutería, Ideal comercio!! !                                                      1.100€/Mes

T300412 Mataró. Centre. Local de 180 m2, inst. Agua y luz, venga a verlo !!!! Precio 
negociable si ofrecen garantías.Ideal despachos!!!                                       1.100€/Mes

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

Pis reformat  42m², 1 hab dobl+ despatx, 1 bany, cuina, saló menjador, 
bona distribució, aa/cc, alumini, parquet, ascensor, Tssa 8m²!      T151147  

150.000€

Pis de 90m², 3 hab., bany complet, cuina equipada, galeria, balcó, calefac-
ció, ascensor, traster ¡¡Tot exterior!! Vistes a mar i muntanya!!!       T150320

230.000€

Casa adossada de 200m ², 4 hab., 2 banys, cuina equip. i refor.,, galeria, saló-menj. 
llar de foc, balcó, tssa 15m2, calefacció, soterr. 50m, garatge i traster!!       T250072

285.000€

Despacho  situado 
en segunda planta 
de 30 m²  de super-
fi cie - Muy céntrico 
y bien situado!!! 
T302463

Centre190€

Piso en el centro del pueblo 
70m², 2 habit (1 doble con 
vestidor), 1 baño completo, 
cocina, salón comedor, 3 
balcones, ascensor, Vistas 
a montaña! T110466

Canyam� s580€

Piso alto sin ascensor de 
85m², 3 habitaciones, 1 
baño completo, cocina 
offi ce, comedor con sali-
da a terraza de 15 m²!!!  
T109094

Centre600€

Pis 70m², 3 habit, 1 bany 
amb banyera, cuina offi ce 
equipada, galeria, saló 
menjador amb balcó, tan-
caments ext. d’alumini, 
ascensor. Tot moblat!      
T105744

Peramàs650€

Local de 75m² ideal con-
sultorio!! Superfi cie 75 m² 
consta de recepción y tres 
despachos. Está muy bien 
conservado!!! T301592

Centre690€

Ofi cina en 1a planta 
tipo loft de 108m² de 
superfi cie, 1 baño com-
pleto, cocina offi ce con 
electrodomésticos, buen 
salón comedor. És ideal  
para jovenes!  T110471

Centre726€

Espectacular local jto Pl. 
Cuba, 150m2, 4 grandes 
escaparates, aa/cc, suelos 
pizarra, puerta automatic., 
alarma, ideal clínica den-
tal, centro médico. Disponi-
bilidad  febrero!! T302937

Centre1.500€

Casa 4 vents, zona residen-
cial, 180m², 4 hab.( suite), 
2 banys + 1 servei, cuina 
offi ce, saló menj.  llar de 
foc, calef., alumini, tssa 
20m², garatge 2 cotxes, 
traster, jardí 210m², bar-
bacoa d’obra!!!  T420112

Argent� a1.650€
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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

362.705 €

LLAVANERES - Centre R 41219

Fantàstica casa 2 plantes amb golfes. Solà-
rium i terrassa amb barbacoa. Oportunitat!!

Quota: 2.199€/mes

129.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 18396

Pis alt amb ascensor, tot reformat, 3 hab 
dobles i cuina offi ce. Molt bona ubicació. 

Quota: 658€/mes

171.000 €

MATARÓ - Plaça Itàlia R 16942

Pis de 70m2 tot reformat, cuina ben conser-
vada i  habitacions àmplies. Pk fora de l’edifi ci. 

Quota: 1.552€/mes

Pis de 70m2 tot reformat, cuina ben conser-

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

67.000 €

MATARÓ -  Rocafonda R 18374

Quota: 322€/mes

Pis 3 hab, menjador exterior amb balcó, 
cuina indep. galería i bany de 3 peces.

149.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18361

Gran oportunitat! Pis en alçada 100m2, 4 
hab i totalment exterior. No s’ho perdi!

Quota: 869/mes

128.000 €

MATARÓ - Llàntia R 18356

Pis en zona molt tranquil·la, fi nca reduïda, 3 
hab i terrassa de 25m2. Moltes possibilitats.

rium i terrassa amb barbacoa. Oportunitat!!

/mes

Quota: 516€/mes

165.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18371

Preciós pis a tocar Plaça Rocafonda. Zona 
molt tranquil·la, agradable i molts serveis.molt tranquil·la, agradable i molts serveis.

Quota: 1.341€/mes

225.000 €

MATARÓ - Peramàs R 18307

Ampli pis reformat amb imatge impecable, 
cuina offi ce amb safareig, 4 hab (3 dobles).cuina offi ce amb safareig, 4 hab (3 dobles).

Quota: 2.199€/mes

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   2 8/3/17   9:29



OCASIÓN  

DE LA  

SEMANA

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