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SENSE LÍMITS! 
El CNM La Sirena engreixa la seva llegenda 

classificant-se per la Final Four de l'Eurolliga 
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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

156.000€

¡BUEN PISO!
Ref. 12610 AVDA. ROCABLANCA: Perfec-
to estado, actualizado recien. Vivienda 90m2, 
exterior y bien orientado con buena presencia 
y ascensor. 4 dorm. (2 dobles). Salón comedor 
amplio e independ. Balcón/ terracita. Cocina 
offi ce roble. Galería. 2 baños. Muy luminoso.

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 196.000€

!EXCELENTE COMPRA!
Ref. 12650 VIA EUROPA: Bonita edifi cación a 
4 vientos. Buen piso exterior y vistas despeja-
das sin edifi caciones. Impecable. Salón come-
dor amplio y luminoso. Balcón/terracita. Coci-
na offi ce equipada. Galería. 3 dormit. 2 baños. 
Zonas comunes ajardinadas. Es un buen piso.

T

225.000€

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

T

86.000€

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

T

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 excelente 
estado e imagen. Distribuido sin pasillos  en 3 
dormitorios. Salón comedor de 22m2 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 295.000€

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12463 CAMÍ SERRA/VISTA ALEGRE: 
Magnífi ca casa unifamiliar en varias plantas, 
330m2. Inmejorable estado, realmente  impeca-
ble. Garaje 50m2 + acceso jardín 60m2. Salón 
38m2. Gran cocina–offi ce, jardín. 4 dor. (3 d.) 
+ Estudio 40m2, terraza/solarium 20 m2. 2 
baños+aseo. Calefacción. Ac/Ac. Arm. empotr. 

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 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

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

156.000€

¡BUEN PISO!
Ref. 12610 AVDA. ROCABLANCA: Perfec-
to estado, actualizado recien. Vivienda 90m2, 
exterior y bien orientado con buena presencia 
y ascensor. 4 dorm. (2 dobles). Salón comedor 
amplio e independ. Balcón/ terracita. Cocina 
offi ce roble. Galería. 2 baños. Muy luminoso.

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.

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 excelente 
estado e imagen. Distribuido sin pasillos  en 3 
dormitorios. Salón comedor de 22m2 luminoso 
y soleado. Cocina equipada. 2 c de baño. Suelos 
parquet A/Ac. Parking + trastero.

295.000€

• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

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

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES

2P SU CASA 1760.indd   3 13/3/17   19:26



paginas para pdf's.indd   2 15/3/17   11:16



paginas para pdf's.indd   3 15/3/17   11:16



 ciutat
Mataró guanya turisme i podria 
tenir dos hotels més

 ciutat
L'etapa Reina de la Volta surt 
dimecres de Mataró

 reportatge
El Foment: la resistència del 
cinema al Centre

 esport
El Sorrall torna a ser talismà: La 
Sirena a la Final Four!

 cultura
Alumnes de cinquè que són 
comissaris d'exposició

 perfil
Clàudia Dubé,
batuta pionera

MATARÓ
i MARESME

MATARÓ
i MARESME

Número 1763

del 17 al 23 
de març de 2017

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
www.totmataro.cat
www.eltotesport.com
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat 
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

Ofi cina: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M. Fernanda Marañón. 
Redacció: Mireia Biel, Cugat Comas (coordinació), Diana Gomà, Laia Mulà.  
Fotografi a: Daniel Ferrer | Coordinador:  Àlex Gomà

DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS

Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres

EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista. 

30.000
exemplars setmanals

Difusió controlada per l’ofi cina de Justifi cació de la DifusióPublicació associada: Audiència controlada per:

Edita: EL TOT MATARÓ S.L. 
Director: Antoni Rodríguez 
Administració: Maria Carme Rodríguez

Amb la col·laboració de: 

PEFC/14-38-00127

SUMARI 1763.indd   1 15/3/17   13:36



Sin título-1   1 9/2/17   11:27



Santa Maria de Mataró aspira a ser 
el "Monument preferit dels catalans 
2017". El conjunt, amb la Capella 
dels Dolors de gran aval, està entre 
els 20 fi nalistes d'aquest certamen 
d'elecció popular i fi ns al 21 de març 
es pot votar a través de la web espe-
cial monumentfavorit.descobrir.cat

Votar té premi i és per això que 
el Tot Mataró i Maresme se suma a 
la crida feta perquè la Basílica ma-
taronina quedi en la millor posició 
en aquesta elecció. 

Es pot votar cada hora per Santa 
Maria, un dels grans elements del 
patrimoni local. 

Santa Maria aspira a ser el 
"Monument favorit dels catalans"

L’ENQUESTA

S'ha escollit la millor 
ubicació per l'IES 
Les Cinc Sénies?

55,2 % No
37,6% Sí. 
7,2% Ns/Nc

PEP LLAUDER

LA PREGUNTA

El CNM La Sirena ja és el 
millor equip de la història 
local?

POLÈMICA DE L'INSTITUT

El Front Mataroní, grup d'animació del CH Mataró, va canviar els sticks 
per l'aigua fent costat per un dia al CN La Sirena

APLAUDIT:  Un aplaudiment pòs-
tum a una persona tan implicada 
en la cultura i la gent gran de la 
ciutat, amb motiu de la seva mort.

CASTIGAT: Un nou centre tant 
important com 'Les Cinc Sénies' 
no hauria d'haver generat tanta 
controvèrsia.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1763.indd   1 15/3/17   19:36
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PETITS I VALENTS
Els Capgrossos busquen canalla, la part més 
bàsica i culminant dels castells
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El turisme generarà ocupació
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 Foto antiga Les portades

 Aquesta setmana que les noies 
de La Sirena CN Mataró han fet 
història classifi cant-se per primera 
vegada per a la Final Four euro-
pea, la foto antiga ens trasllada 
fi ns al passat d'aquesta institució 
de l'esport mataroní. 

La foto mostra les instal·lacions 
del Centre Natació Mataró en els 
seus inicis, a la seva primera Copa 
Nadal, concretament, l'any 1951, 

La històrica piscina del CN Mataró

una de les proves més conegudes 
que organitza el Centre.

El club, avui conegut pels seus 
èxits en natació i waterpolo, va 
néixer l'any 1932 amb l'escut disse-
nyat per Isidre Ribas. No va ser fi ns 
a l'any 1982 que es vaw inaugurar 
la piscina olímpica de 50 metres  
que va permetre una ampliació 
considerable de les instal·lacions 
que es coneixen avui en dia. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1763.indd   1 15/3/17   15:50



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2

CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)

A partir de
425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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Carles Puigdemont: "Mirar a Puig i 
Cadafalch avui és una lliçó de futur" 
El President de la Generalitat destaca el paper del polític i arquitecte mataroní i el posa en 
valor com “ordenador de Catalunya”

Societat: Redacció

  El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont va assegurar 
dilluns, en l’acte d’obertura de 
l’Any Puig i Cadafalch a nivell de 
Catalunya, que mirar l’arquitecte 
mataroní amb els ulls d’avui “no és 
un exercici de nostàlgia ni un tre-
ball previsible d’homenatge, sinó 
que sobretot és una lliçó pel futur”. 
“Una lliçó per aprendre d’una ge-
neració d’homes i dones que van 
alçar un país modern sobre les 
bases que sabien que serien les 
bases de les societats futures”, va 
defensar. L’Any Puig i Cadafalch 

commemora el 150è aniversari del 
seu naixement i els 100 anys com 
a president de la Mancomunitat 
de Catalunya. Està organitzat 
pel Departament de Cultura, les 
Diputacions de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, i pels ajunta-
ments de Barcelona, Mataró i 
Montblanc.

 El cap del Govern va remarcar 
durant l'acte, que s'ha celebrat al 
Palau de la Generalitat, que “els 
països que tenen sort”, com és el 
cas de Catalunya, “poden comptar 
en les seves generacions amb Prats 
de la Riba i Puig i Cadafalchs, so-
bretot en els tombants més crítics 

o decisius de la seva història”. “La 
supervivència de tota nació la de-
vem en els seus senys ordenadors, 
i a Catalunya n’hi ha uns quants”, 
va defensar i va afegir que, aquells 
països que no els tenen, “decauen i 
ja ningú no recorda la llengua que 
parlaven, l’art que van construir 
ni el llegat dels seus avantpassats”.

“La traça i l’obra”
D’entre les coses que Catalunya ha 
aportat a la civilització, el presi-
dent va subratllar “la traça i l’obra 
de Puig i Cadafalch, així com el seu 
compromís en la seva salvaguar-
da”. I va remarcar que l’arquitecte 
i president de la Mancomunitat 
era “un home que sabia fer polí-
tica amb fets rigorosos i sòlids”, 
però amb el “capteniment que 
tenen els homes que cerquen més 
la comprensió de les generacions 
futures que l’aplaudiment fàcil de 
les coetànies”. 

L’acte va comptar també amb la 
presència del conseller de Cultura, 
Santi Vila, de la besnéta de Puig i 
Cadafalch, Núria Riera, i dels dos 
comissaris de l’Any, Eduard Riu i 
Mireia Freixa.

Les autoritats, amb la besnéta de Puig i Cadafalch, davant el bust del Palau de la Generalitat Cedida

Carles Puigdemont en l'obertura de l'Any Puig i Cadafalch Cedida

CulturaCiutat núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017

Tot 1 ciutat puig i cadafalch.indd   1 15/3/17   11:42
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Cada cop hi ha més turistes a Mataró, segons es comprova a les dades dels hotels i el càmping Daniel Ferrer 

Mataró es consolida com a destí turístic   
La ciutat va rebre prop de 88.000 viatgers l’any passat i les pernoctacions van aug-
mentar un 10 per cent respecte del 2015

Turisme: Mireia Biel

  Mataró va batre tots els rècords 
en relació al turisme el 2016. Més 
de 88.000 persones van passar per 
la ciutat l’any passat i es van produ-
ir més de 234.000 pernoctacions. 

Xifres, totes dues, que augmenten 
en relació al 2015 i que, en parau-
les de la regidora de Promoció de 
Ciutat, Dolors Guillén, consoliden 
la ciutat “com un destí turístic”.

“Ens comencem a sentir com un 
destí turístic més de la comarca 

gràcies a l’augment de turistes i 
a l’estabilitat de la temporada”, 
va remarcar Guillén en roda de 
premsa, ja que durant vuit dels 
dotze mesos es va registrar una 
activitat turística considerable. De 
fet, en tot el 2016 van passar per la 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Mataró compta actualment amb 35 pisos turístics registrats, 
segons dades aportades per Dolors Guillén. “Són pisos amb 
qui treballem de forma regular per oferir-los tota la informació 
relativa a la ciutat i a l’oferta turística perquè la puguin oferir 
als visitants”, va detallar la regidora, encara que va assegurar 
que no té informació sobre l’activitat d’aquests pisos, ja que no 
depèn de l’Ajuntament.

35 pisos turístics

Mataró es consolida com a destí turístic   

ciutat 88.000 viatgers, un 8,8 per 
cent més que el 2016 i es van pro-
duir 234.378 pernoctacions entre 
els quatre hotels i el càmping, el 
que també suposa un augment, en 
aquest cas de fi ns al 10,1 per cent.
El perfi l del turista, a més a més, 
ja és majoritàriament estranger, ja 
que el 58 per cent d’aquells que van 
pernoctar ho eren, el que suposa 
que aquest tipus de viatger ha cres-
cut un 20 per cent. I el més comú 
d’ells és el francès. Segons la regi-
dora, “es deu a la gran feina duta a 
terme, no només en fi res i congres-
sos per part de l’Ajuntament, sinó 
també gràcies a les campanyes de 
promoció dels hotels”.

Mataró compta actualment amb 
806 places d'hotel i un càmping 
amb capacitat per a unes 1.000 
persones

Per què trien Mataró?
Però per què escullen Mataró? Tal 
com va explicar la directora de 
l’Hotel Atenea, Marta Marimon, 
“hi juga un paper clau la proximi-
tat amb Barcelona i la tranquil·litat 
de la ciutat”, dos elements que 
faciliten que les estades a Mataró 
s’allarguin fi ns a les quatre nits 
de mitjana. Ara bé, en relació a 
les activitats que desenvolupen 
els turistes durant la seva estada 
“hi destaquen la platja i les rutes 
culturals, un dels nostres grans ac-
tius”, especialment buscades per 
les visites a la Capella dels Dolors i 
la basílica de Santa Maria i la Casa 

Coll i Regàs.
Amb aquestes dades a la mà, 

l’Ajuntament de Mataró ja ha co-
mençat a treballar en una Taula de 
Sector amb els agents implicats 
com són els hotelers, amb qui a 
partir d’ara “vol estudiar les dades” 

per “analitzar les necessitats dels 
turistes i respondre-hi correcta-
ment”. Un exemple d’aquesta col-
laboració és un punt d’informació 
turística que aquesta primavera 
s’instal·larà a la platja del Varador, 
a demanda del sector hoteler.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Dos operadors hotelers s’interessen en Mataró 
La ciutat estudia la possibilitat de construir un nou hotel i busca la promoció del turisme 
gastronòmic i esportiu

Societat: Mireia Biel

   El boom turístic de Mataró ha 
fet que alguns operadors hote-
lers hagin fi xat la vista en la ciutat 
per instal·lar-s’hi. Així ho va con-
fi rmar la regidora de Promoció 
Econòmica, Dolors Guillén, que 
va afegir que l’Ajuntament “està 
estudiant la possibilitat de cons-
truir un nou hotel”, un projecte 
que va assegurar, però, “que en-
cara està molt verd”.

Marta Marimon, directora de 
l’hotel Atenea, i Manel Auñón, di-
rector de l’URH Ciutat de Mataró, 

van explicar que en els mesos de 
més turistes s’han arribat a ocupa-
cions del 75 per cent als hotels de 
la ciutat, però que no s’ha arribat 
al 100 per cent en cap cas.

Les xifres, tanmateix, són molt 
bones per a un sector en ple crei-
xement que ha vist en Mataró una 
nova opció per instal·lar-se a la 
costa de Barcelona. D’una ban-
da, l’Ajuntament confi rma que 
té interès en què es construeixi 
un nou hotel a la zona d’Iveco-
Pegaso, propera a la platja i a l’es-
tació, ben connectada també amb 
la resta de la ciutat. Un projecte 

que s’està estudiant i que ja ha 
rebut la petició de dos operadors 
hotelers que estarien interessats 
a instal·lar-se a Mataró.

Incrementar el turisme
A banda d’aquest projecte a mig 
termini, la ciutat té més projectes 
de futur per augmentar l’arribada 
de turistes a la ciutat. “L’objectiu 
és fer créixer el turisme esportiu 
amb la celebració, cada cop més, 
d’importants esdeveniments es-
portius a la ciutat o a les rodali-
es”, va remarcar Guillén. I és que 
aquest és un turisme que mou 
molta gent i que pot aportar ri-
quesa durant tot l’any.

Turisme gastronòmic i familiar
El turisme gastronòmic i fami-
liar són dues branques més que 
es volen potenciar i pel que, en 
línia amb el turisme genèric que 
arriba a l’estiu, “s’han de plante-
jar més activitats”, va assenyalar 
Marimon. En aquest sentit, Guillén 
va apuntar que “s’està treballant 
per intentar que passin més coses 
a l’agost”, una època de l’any en 
què tradicionalment la ciutat té 
poca vida.

Una parella de turistes pel passeig marítim D.Ferrer

L'hotel Atenea Arxiu

CulturaCiutat núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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 Daniel Ferrer La Volta de l'any passat al pas pel Camí de la Geganta. 

Mataró posa la catifa a la Volta  
Per quart any els millors ciclistes seran a la ciutat, de pas el dilluns i punt de partida 
dimecres de l'etapa reina que acabarà a La Molins 

Esports: Cugat Comas

 Quatre cops en quatre anys. 
Dilluns i dimecres que ve la Volta 
Ciclista a Catalunya i la ciutat de 
Mataró renovaran l'idil·li que man-
tenen des del 2014. Altra vegada 
la ciutat acull alguns dels millors 
ciclistes del món i els posa la catifa 
per partida doble, com a part del 
recorregut que sortirà i acabarà 
a Calella dilluns, en el debut de 
la prova i com a punt de partida 
dos dies després, dimecres, en una 
etapa de muntanya que acabarà 
la Molina i que pot suposar el dia 
més decisiu de la prova. 

És la 97a edició de la prova per 
etapes, la tercera en antiguitat del 
calendari sols superada pel Tour 
de França i el Giro d'Itàlia i és d'es-
perar que la perspectiva de tot el 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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El trajecte de la Volta en la primera etapa, dilluns que ve  Cedida 

El trajecte de la Volta dimecres, en la tercera etapa Cedida 

el recorregut, superat el tomb per 
Mataró, l'organització hi ha situat 
dos obstacles en forma de mun-
tanya, al Montseny. Caldrà veure 
amb quina composició i actitud 
passen els ciclistes, que no voldran 
sorpreses d'entrada. La Volta arri-
ba apassionant a Mataró.

Hi haurà afectacions 
de trànsit tots dos dies 
amb motiu del pas dels 
ciclistes

Camí de la Geganta ple de ciclis-
tes, vehicles i personal dels equips 
i nombrosos afi cionats i badocs es 
repeteixi. Mataró va acollir tres ar-
ribades de la “Volta” els anys 1943, 
1955, 1970 i 1982 i ha format part 
de l’itinerari en les tres darreres 
edicions -2014, 2015 i 2016- com 
a sortida d’etapa.

Una etapa decisiva
La principal novetat en clau ma-
taronina és que l'etapa que surt 
de Mataró té números per marcar 
el desenvolupament de la prova. 
És per això que, sens dubte, els 
ciclistes que cada any tenen més 
reclam camí del control de fi r-
mes com Chris Froome o Alberto 
Contador, faran aquest 2017 una 
ganyota de concentració encara 
superior a la dels anys anteriors. 
El pilot, de quasi dos-cents cor-
redors, sap que poc després de la 
sortida neutralitzada per la ciutat 
començarà la disputa. El públic 
podrà veure la guerra psicològi-
ca prèvia a una etapa decisiva en 
primera persona.

També la primera etapa, que 
surt i acaba a Calella, situa Mataró 
en el trajecte. Fins ara a la ciutat 
de l'Alt Maresme s'hi acostuma a 
veure un esprint però enguany en 

www.totmataro.cat/ciutat
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Ciutat

Més muntanya i contra-rellotge per equips 
La Volta Ciclista a Catalunya trenca la rutina dels recorreguts dels darrers anys amb 
al·licients a pràcticament cada jornada

Esport: Cugat Comas

  Dins el món del ciclisme i en 
l'extensa afi ció que té, força arre-
lada a casa nostra, els darrers anys 

s'havia criticat que el recorregut 
de la Volta fos quasi idèntic d'un 
any per l'altre. Enguany l'equip 
organitzador de l'UC Sants que li-
dera Rubén Peris, però, ha sacsejat 

la prova per complet disposant 
un recorregut en què cada etapa 
amaga al·licients. Promet ser una 
Volta sense treva.

Des que va passar al mes de 

Contra-rellotge per equips. Cedida 
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núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017

març, una setmana després de 
la París-Niça i la Tirrè-Adriàtica, 
la Volta a Catalunya està consoli-
dada com una de les grans proves 
ciclistes per etapes de la prima-
vera. Aquest canvi, fet en època 
recent, ha permès que el nivell 
de participants s'hagi disparat, 
així com el cartell entre els millors 
ciclistes del món.

La CRE de Banyoles
El recorregut d'aquest any és més 
exigent que en les edicions prece-
dents. Destaca la contra-rellotge 
llarga per equips que es farà a l'Es-
tany de Banyoles en la segona eta-
pa, però també la major presència 
de muntanya, de manera que tot 
i que no s'anirà cap altre dia fi ns 
a l'altitud de la Molina, dimecres 
des de Mataró, la Volta s'atreveix 
amb algun port oblidat i fi nals 
explosius que prometen fer les 
delícies dels espectadors.

Així, destaca especialment  i sor-
preses com l'ascens de divendres 
al Montcaro i Lo Port, a la zona de 
l'Ebre o dissabte a la Musara, el 
penúltim dia, abans d'un descens 
vertiginós camí de Reus. Cada eta-
pa, avisa Peris, amaga sorpreses. 
La Volta vol trencar el guió dels 
darrers anys.

La Volta Ciclista a Catalunya té garantida la seva continuïtat grà-
cies a la cobertura d'ASO, la poderosa empresa que controla el 
Tour de França, la Vuelta a Espanya, la París-Roubaix o el mateix 
ral·li Dakar, entre d'altres. El Periódico va avançar fa dies que 
darrere del nou patrocini de Carrefour per a la prova catalana 
–que portava anys amb problemes d'esponsorització– hi havia 
l'aval que la gran empresa francesa, propietària de les millors 
proves ciclistes, vol donar a la Volta. ASO s'implicaria, sempre 
segons el diari, en l'explotació dels drets de la Volta  que està 
organitzada per Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, 
i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

El Tour n'assegura la continuïtat
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El millor ciclista en rondes per etapes del darrer lustre encara 
no ha guanyat la Volta a Catalunya. Però la manté en el seu ca-
lendari de primavera i això, quan hi ha el britànic d'origen kenià 
i sobretot la superestructura de l'equip Sky al darrere, només 
pot ser sinònim que en tenen ganes i que vénen a guanyar-la. 
Froome vol guanyar tot el que corre i més si és amb gent com 
Contador davant. L'absència de Nairo Quintana –el seu frustrat 
rival a la 'Grande Boucle'– hauria de ser un impediment menys 
per a una victòria en tota lògica d'algú capaç de ser el millor en 
qualsevol tipus d'ascens. La major duresa del recorregut d'aquest 
any converteix Froome en encara més favorit i tornarà a tenir un 
autèntic dream team de gregaris. És l'aposta més clara.

Chris Froome

Els tres grans favorits

El ciclista de Pinto arriba a 
Catalunya amb ganes de donar 
al seu nou equip Trek la seva pri-
mera victòria. Diumenge passat 
va acabar en segon lloc l'exigent 
París-Niça quedant-se a només 
dos segons del colombià Henao, 
gràcies a una última jornada en 
què, amb la companyia de dos 
catalans com David de la Cruz i 
Marc Soler va atacar en busca 
del mallot groc.

Alberto Contador

Ciutat
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El veterà ciclista torna a Catalunya com a líder del Movistar, una 
estructura que sempre ha volgut dominar la Volta. Ja fa vuit 
anys de la seva única victòria a la prova catalana però el factor 
temps sembla comptar per a tothom menys per aquest murcià 
que sempre és favorit, com a mínim al podi, en qualsevol carrera 
que es disputi, sigui d'un dia, d'una setmana o una de les tres 
grans, que se'n van als 21 dies de durada. Valverde, a més, sap 
explotar en recorreguts com els de la Volta, el seu potencial idi-
osincràtic ideal per un punt més de velocitat que la resta quan 
hi ha pendent amunt, immune a les pujades més sobtades i amb 
capacitat explosiva sempre en els darrers quilòmetres. És la gran 
alternativa a Contador i Froome. Un home a vigilar.

Alejandro Valverde

Contador havia anunciat que 
la del 2016 seria la seva última 
temporada però ha firmat amb 
un nou equip que posa una bona 
estructura al seu servei, fins i 
tot amb un top-10 del Tour com 
Bauke Mollema. Com passa amb 
Froome, Contador encara no té 
la Volta a Catalunya en el seu 
extens palmarès i si té opció 
d'olorar la victòria, l'atacarà 
sense cap tipus de pietat.

Alberto Contador
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Igual que el seu germà Simon, 
que no corre la Volta, Adam 
Yates és un tot-terreny ca-
paç de rodar amb els millors 
i aguantar pendent amunt.

Yates

Els altres protagonistes

L'irlandès establert a Girona és  
un dels millors "finishers" del 
món i a la Volta, que ja ha gua-
nyat, sempre se'l veu còmode 
i amb ganes de protagonisme.

Martin

És la gran esperança fran-
cesa en clàssiques i proves 
d'una setmana. El recorregut 
d'aquest any no li és favorable, 
amb tanta muntanya.

Alaphilippe

Ja és l'amo indiscutible de la 
nau del Katusha, un perill des 
de lluny i en un tipus de port 
de muntanya com els de la 
carrera catalana.

Zakarin

Cal comptar amb el nord-ame-
ricà per si els favorits fallen. 
Lidera un BMC especialista 
en les CRE i les proves d'una 
setmana se li escauen de ple.

Van Garderen

Un dels millors escaladors, per 
trepa i el pitjor company d'es-
capada que et puguis trobar. 
Si se li donen minuts, no els hi 
retallaràs pas.

Majka

Ciutat
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El del Lotto va ser un dels 
grans protagonistes d'un Giro 
espectacular l'any passat. Un 
dels millors talents holandesos 
del pilot

Kruijswisjk

El seu segon lloc al darrer Tour 
el confirmen com un ambiciós, 
sempre que pot a l'atac. Baixa 
prestacions, però, quan surt 
de la "seva" França.

Bardet

El colombià és un exemple de 
jove que el públic ja coneix 
i agraeix el seu rodar sense 
complexos i a l'atac. Tot l'Orica 
treballarà per ell.

Sabaragli

L'alemany és favorit en qual-
sevol esprint que es faci, en 
qualsevol moment del calenda-
ri. Un dels millors especialistes, 
amb l'equip al seu servei.

Greipel

El del Cannondale té com a 
objectiu aquest any oblidar 
el nefast 2015 que va fer. Té 
talent i tindrà ganes de tornar 
a brillar a la Volta.

Impey

Polèmic, per impetuós, és el 
ciclista franquícia d'un clàssic 
com Cofidis. És volcànic en 
l'esforç als darrers metres i un 
especialista dels colzes.

Bouhanni

La lluita pels esprints
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Reformes
i bricolatge

Els retocs que 
vols per a  
casa teva
Ja fa temps que penses a canviar 
un terra, repensar el quarto de 
bany o ja saps què fer amb aquella 
habitació... ara et toca escollir com 

Bricolatge i reformes són dues cares de la ma-
teixa moneda, la que et treus de la butxaca 
quan després de massa temps sense interve-

nir a casa teva o, a causa d'algun desperfecte, deci-
deixen posar fil a l'agulla i renovar alguna estança, 
potser el pis o la casa sencera. Bricolatge o reforma 
és la dicotomia de tantes famílies, una elecció en la 
que entren en joc diferents criteris però on preval, 

com passa en tantes altres coses, l'economia. És 
obvi que hi ha aspectes de casa nostra pels que és 
absurd cridar un professional de la mateixa manera 
que una sèrie d'intervencions a la llar no les podem 
fer nosaltres mateixos, ni que fóssim en McGiver.

Per això, a l'hora de la veritat, bricolatge i reformes 
es retroalimenten. El bricolatge ens el fem nosaltres 
mateixos, amb les reformes ens posem en mans de 
l'àmplia nòmina de professionals. I, fins i tot hi posen 
cullerada els psicòlegs, uns i altres ens poden ajudar 
a viure millor. Està estudiat que la rutina amansa i 
que un petit canvi de decoració ens pot fer avinent 
que, amb un sol retoc, el nostre estudi sembli un 
altre o només canviant les finestres, una habitació 
deixi de ser una sauna o una nevera. 
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També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218, Mataró
Pàrquing Gratuït
Horari: de 9 a 21h

Més de 3.000m2 en decoració Passeig de la Salut, 88

37’90€37’90€
IVA inclòs
15 litres
IVA inclòs
15 litres

29’90€29’90€

49’90€49’90€

IVA inclòs

5 litres
Tots els colors!
IVA inclòs

5 litres
Tots els colors!Tots els colors!

38’95€38’95€

Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!

37’90€37’90€37373737IVA inclòs

4 litres
Tots els colors!

IVA inclòs

4 litres
Tots els colors!

37373737IVA inclòs
15 litres

Tots els colors!

IVA inclòs

4 litres
Tots els colors!

37’90€37’90€

3737373737IVA inclòs

4 litres
Tots els colors!

29292929292929

No facis la feina

dues vegades!!

Tria les millors

marques als
millors preus!!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1P MAXIDECOR 1763.pdf   1   15/3/17   10:44



Trucs que no  
trobaràs als  
manuals
En bricolatge s'aprèn amb ganes, 
buscant la molta informació  
disponible i sobretot amb pràcti-
ca. Però sempre cal tenir presents 
alguns trucs i consells

Si us agrada fer bricolatge i encarregar-vos de 
les reparacions més freqüents a la llar, heu de 
tenir en compte aquesta sèrie de consells >

Alguns consells

• Perquè un cargol entri més fàcilment, unteu-lo 
amb sabó. Si el cargol està oxidat, fiqueu-lo dins un 
got amb coca-cola.

• Si les claus angleses s’han oxidat, deixeu-les un 

Reformes i bricolatge
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temps amb aiguarràs i veure com milloren

• Per absorbir la humitat i evitar l’oxidació, poseu 
un tros de carbó, guix o naftalina a la caixa d’eines.

• Per tallar la fusta contraxapada sense que es tren-
qui, poseu un tros de cinta adhesiva al lloc on voleu 
començar a serrar.

• Per afluixar frontisses, fiqueu oli en una llauna pe-
tita i apliqueu-lo a les frontisses.

• Perquè el tornavís no rellisqui, fregueu-ne la pun-
ta amb guix.

• Si esteu pintant i heu d’interrompre el treball, 
emboliqueu els pinzells amb plàstic, colleu-los per-
què no els quedi aire i es mantindran a punt durant 
moltes hores.

• Manteniu sempre els productes químics allunyats 
de qualsevol font de calor directa i dels rajos del sol.

• Mai treballeu amb nens a prop, encara que penseu 
que no hi ha materials ni eines perilloses al seu abast.•

 Aneu amb compte amb la utilització de les eines i 
sigueu especialment prudents amb l’electricitat. 
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La solució: 
parquets de click
A Pram trobem el sistema de Kährs

Des que el parquet de fusta 
ve equipat amb el sistema 
de click, com els parquets 

sintètics, s'ha fet encara més fàcil 
la seva col·locació. La firma Kährs 
té una de les gammes més àmplies 
de producte, tant amb gruixos com 
en qualitat i també en diversitat 
d'acabats.

Un sistema patentat de click trans-
versal permet la col·locació sense 
pressionar el material aconseguint 
una fixació d'alta qualitat. Àmplia 
exposició de models des dels més 
clàssics fins a les novetats rústiques.

Completa l'oferta amb marques de qualitat tant en 
parquets sintètics, com laminats, vinílics i de fusta 
tecnològica per a exterior.

Per als clients més exigents, tarima massissa en to-
tes les espècies de fusta.

Reformes i Bricolatge
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CREA EL TEU

590€

DE REGAL
BOSSA DE TRANSPORT

Per transportar totes les teves eines i accessoris al lloc de treball

Distribuïdors oficials

Clau d'impacte 18V Litio-ion

DTW281Z
Tornavís 18V Litio-ion

DFS4562Z

Trepant combinat 18V Litio-ionTrepant combinat 18V Litio-ion

DFS4562Z
2 bateries 5.0Ah.
Carregador ràpid.
Maletí Makpac en equip bàsic.Maletí Makpac en equip bàsic.

DFS4562Z + ESCOLLIR ENTRE:
DTW281Z, DFS4562Z, DHR165Z
DTD148Z, DMR108
Preu IVA no inclòs

Martell lleuger 18V Litio-ion

DHR165Z
Tornavís d'impacte 18V Litio-ion

DTD148Z

DMR108

Pablo Iglesias, 33-35, Mataró, T. 93 798 44 09
Ronda O’Donell, 55, Mataró, T. 93 799 24 51

DE REGAL
BOSSA DE TRANSPORT

Per transportar totes les teves eines i accessoris al lloc de treball
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Pintar la fusta, sí 
si saps com 
i amb quins  
materials
Des de preparar la superfície a  
escollir el material més indicat

Voleu pintar un moble de fusta per recuperar 
el seu aspecte del primer dia? En aquest cas 
preneu nota dels consells que us expliquem 

a continuació, que estan a l’abast de qualsevol afi-
cionat al bricolatge.

Per aconseguir els millors resultats possibles, el pri-
mer de tot serà preparar la superfície, així que no 
oblideu polir el vostre moble i reparar amb massi-
lla tots els possibles desperfectes. Una vegada que 

Reformes i bricolatge
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D'aquesta manera i 
sense a penes des-
peses aconseguim 

donar una vida reno-
vada a un moble vell

hàgiu acabat podreu netejar la superfície del moble 
amb un drap mullat amb aigua. I si ho considereu 
necessari, recordeu passar una espàtula en aquelles 
zones on el paper de vidre no ha estat suficient per 
eliminar les restes de pintura.

Quan la superfície estigui completament llisa i uni-
forme, el següent pas serà pintar el moble amb el 
color que més us agradi. Així que barregeu la pintura 
amb aigua, tal com recomana el fabricant a l’envàs, 
i apliqueu diverses capes de pintura respectant els 
temps d’assecat.

Quan feu aquest pas, no oblideu que heu de pintar 
seguint el dibuix de la veta de la fusta, i sempre en 
la mateixa direcció. 

En unes quantes i senzilles passes haureu aconseguit 
donar nova vida al vostre moble vell, sense neces-
sitat de ser grans experts en aquestes qüestions i 
sense gastar molts diners.s 
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La millor  
maquinària de 
lloguer per al 
particular 
Germans Homs ofereix una ampli 
lloguer de maquinària, jardineria 
i neteja perquè tu mateix puguis 
treballar a casa

Germans Homs és líder del mercat de lloguer 
de maquinària en molts àmbits, treballa per 
a professionals però també per a particulars, 

que hi tenen l'ajuda oportuna per fer ells mateixos 
els retocs volguts a la llar. Molta gent, molts homes 
i dones són autèntics manetes, capaços de fer ope-
racions a casa nostra en matèries com bricolatge, 
jardineria, reformes però que no disposen d'aque-
lla maquinària específica. Cap problema. Germans 
Homs hi és per ajudar-los llogant el que calgui.   >

Reformes i bricolatge
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L'equip tècnic  
assessora el client

en tot moment

Ampli catàleg a disposició

Amb Germans Homs, doncs, podem disposar en 
fraccions de 24 hores d'aquella màquina específica 
per arreglar el jardí  o l'última novetat del mercat en 
neteja amb aigua a pressió, per posar dos exemples.  
És la millor alternativa a la compra davant situaci-
ons que requereixen maquinària concreta. Amb el 
lloguer estalvies temps, espai, diners i reparacions 
i guanyes en qualitat i última tecnologia. I surt gua-
nyant casa teva.

Val la pena consultar a la seva web l'ampli catàleg a 
disposició dels seus clients, així com el pressupost, 
per atrevir-nos a fer a casa nostra aquelles operaci-
ons que, si contractem a professionals, ens costaran 
un ull de la cara. Germans Homs posa les eines a la 
disposició del particular, tu poses la feina i el resultat 
conjunt està garantit. 

L'àmplia varietat de maquinària en lloguer de Germans 
Homs permet donar resposta a les necessitats dels 
clients. A més disposen d'un equip de tècnics especi-
alitzats per brindar assessorament i realitzar tasques 
de control per a garantir la qualitat i eficiència de les 
màquines en lloguer.  Per a tots els problemes de la 
llar, la maquinària de lloguer de Germans Homs pot 
formar part de la solució. 

• Lloguer de 24h, renovable dia a dia.
• Els clients tenen àrea privada a la web.
• Tota la maquinària té garantia.
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Col·locar gespa 
sintètica

És un producte molt còmode que 
no ens exigeix cures de jardineria 
contínuament

Veiem què cal fet per a una correcta instal·
lació d’aquesta. En primer lloc cal preparar 
la superfície sobre la qual treballareu. Així, 

haureu de netejar·la bé. Si la gespa artificial anés a 
sobre d’una altra superfície de terra o gespa natural 
haurem d’eliminar les restes abans de procedir i ens 
assegurarem que el terra estigui anivellat. 

En segon lloc, posarem grava o sorra per formar una 
capa compacta de drenatge, i a sobre col·locarem una 
malla que serà la que separarà la gespa d’aquesta 
capa i la mantindrà protegida de la humitat. Fet això, 
retallarem la gespa en diferents peces per cobrir tota 
la superfície i les col·locarem sobre la malla, totes 
en la mateixa direcció. 

Finalment, per fixar la gespa, col·locarem adhesiu a 
les bandes, entre les vores de les diferents peces. 
Només ens quedarà raspallar bé la gespa per a un 
millor acabat.  

Reformes i bricolatge
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Modernitzar la 
cuina o el bany

Cristalleries Castro facilita renovar 
la imatge casa nostra amb diferents 
opcions per escollir la que preferim

Cristalleries Castro posa a la teva disposició les 
eines ideals per trobar la millor manera de 
modernitzar l'aspecte de la cuina o del bany 

amb petits canvis que no afecten gaire a l'economia, 
però que garanteixen grans resultats. Amb detalls 
com posar un vidre damunt les rajoles o canviant i 
jugant amb els colors es pot aconseguir un canvi 
destacable en la imatge de l’estança. 

També es pot modificar àmpliament la imatge del 
bany jugant amb els vidres de colors o simplement 
canviant la cortina antiquada per una mampara amb 
vidre transparent, la qual aporta molta amplitud i 
lluminositat. A més, en el cas de no haver-hi fines-
tra, es pot substituir la porta per un vidre glaçat que 
ens donarà llum dins sense perdre la intimitat. No 
necessites obres i es pot posar amb frontisses a les 
batents existents que alhora dóna lluminositat als 
banys petits també ajuda a guanyar espai.

Un aire modern per a la llar

Renovar l'aspecte del teu habitatge i donar-li un aire 
més modern pot ser molt fàcil, sempre adaptant el 
pressupost a les demandes del client. Amb la instal-
lació de petits elements o la separació d’ambients 
amb una paret de vidre que podem personalitzar 
amb un dibuix gravat al gust del client.  

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Una reforma de 
qualitat
Els quinze anys d'experiència de  
Restapint els avalen a la zona en 
rehabilitacions i reformes d'edificis 
a preus ajustats i sempre amb la 
garantia de la millor qualitat..

Descompte del 5% en  
reformes d'estiu que 

s'encarreguin ara
Necessites una reforma? Rehabilitar la fa-

çana de casa teva? Fer obres? A Restapint 
tenen un servei per a cadascuna d’aques-

tes situacions perquè amb tots els seus profes-
sionals a disposició del client, poden actuar en 
rehabilitacions d’edificis, en façanes, impermeabi-
litzacions, així com en obres, reformes, construc-
cions i tot tipus de necessitats relatives a pintura.  
 
Des de 1995  en el sector, Restapint ha fet interven-
cions no només en edificis i espais de Mataró, però 
també de la comarca i la resta de la província de 
Barcelona i Catalunya. 

'La feina ben feta', per davant de tot  

La qualitat és un dels trets diferencials de Restapint 
que sempre treballa sota el lema ‘la feina ben feta’ i 
que posa a disposició dels clients tots els seus pro-
fessionals més ben qualificats perquè el resultat 
sigui impol·lut. Els avala el seu control de qualitat 
ISO-9001 i ISO-14001. 

Amb tot això i l’arribada del bon temps és propensa 
per a les reformes i per això des de Restapint ofereixen 

un 5 per cent de descompte en tots els treballs que 
s’encarreguin a partir d’ara, com a promoció vàlida 
únicament fins a aquest estiu. L’objectiu? Facilitar 
qualsevol reforma o rehabilitació que es vulgui fer 
perquè tot llueixi tant com es vulgui. 

Reformes i bricolatge
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Vull insonoritzar 
una habitació
Una solució que facilita el descans 
i l'harmonia sota el mateix sostre i 
que és més a l'abast del que sembla.

El confort acústic de les habitacions cada dia 
adquireix més importància. Cal tenir en comp-
te, però, que el soroll no pot eliminar-se per 

complet, però sí que es poden amortir les vibracions 
que produeix. Existeixen molts materials aïllants, que 
són principalment tèrmics, però que ajuden també a 
amortir el soroll. Els materials aïllants més habituals 
són: el suro i aglomerats de fusta, fibres minerals (fi-
bra de vidre o llana de roca), poliestirè expandit, vidre 
cel·lular, escuma de poliuretà i escumes fenòliques.

Parets

Quan existeix una cambra d’aire en el mur base, 
aquesta es pot omplir amb un material aïllant apro-
piat. També es pot crear una doble paret, instal-
lant-hi plaques de pladur, i omplint la cambra amb 
materials aïllants. 

Si no disposeu de prou pressupost, les oueres en-
ganxades a la paret, que després es poden recobrir 
amb roba gruixuda, catifes o tapissos són una solució 
econòmica per aïllar-se una mica del soroll. Folrar les 
parets amb robes gruixudes, omplint-les de cotó o 
goma escuma, pot ser una altra solució per esmorteir, 
alhora que decorativa. El cautxú és un altre material 
econòmic per insonoritzar.  

Reformes i bricolatge
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

 www.aluminiosiluro.com

Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos
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Finestres amb 
cara nova

Si no podem canviar  
els tancaments, sí que els podem 
posar al dia

Si teniu a casa finestres amb els marcs d’alu-
mini platejat, que han quedat desfasades, i no 
us podeu permetre canviar-les per unes de 

noves, sempre les podeu posar al dia estèticament. 

Però també heu de comprovar que encara fan la 
seva funció aïllant, és a dir, que no deixin escapar la 
calor ni permetin entrar corrents d’aire. Si no aïllen 
correctament, haureu de col·locar-los uns borlets, 
que podeu trobar en qualsevol centre de bricolatge. 
Els millors borlets són els de cautxú, però també són 
bons els d’espuma. La forma més adequada d’instal-
lar-los és en la fulla de la finestra en comptes del marc.

També és bona idea folrar els vidres amb làmines es-
pecials de plàstic que eviten que els raigs UV entrin 
a casa, de manera que a l’estiu no es reescalfaran 
tant les estances.

Renovar els marcs

Quant a l’aspecte dels marcs, podeu renovar-los 
amb pintura. Per això, emmascareu primer el vidre 
i la paret amb cinta adhesiva i, amb un rodet estret, 
apliqueu una capa d’imprimació per a metall i, un 
cop seca, dues o tres capes d’esmalt-laca del color 
que preferiu. 

Reformes i bricolatge
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Aluvidres: 
l’experiència 
en tancaments 
d’alumini

Tots els tancaments d’alumini per a empre-
ses i particulars els tenen a Aluvidres. Una 
infinitat d’acabats que encaixaran amb les 

necessitats dels negocis o amb la decoració de les 
cases, però sempre partint de la base de la qualitat 
i el bon servei. 

Des de fa 25 anys, Aluvidres treballa amb les prime-
res marques del sector, les de més qualitat i amb la 
garantia de l’experiència del seu personal, que fabrica 
tots els productes i realitza un exhaustiu control de 
qualitat final a les instal·lacions pròpies mitjançant 
operaris altament qualificats i especialitzats. 

També altres materials

L’alumini convencional és el producte estrella de la 
casa, però actualment l’empresa també s’ha obert a 
altres materials com el PVC i l’alumini amb ruptura de 
pont tèrmic, que ofereix un millor aïllament a preus 
més assequibles que fa un temps i que garanteix un 
estalvi energètic considerable. 

Tot plegat acompanyat d’un tracte personalitzat 
que busca estudiar les necessitats de cada client 
per oferir-li el producte que més li convingui, sem-
pre amb la garantia de la millor qualitat i la màxima 
protecció per a la llar.   

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Primeres marques al millor 
preu en tot el necessari en  
construcció
El de Dorotea és, per mèrits propis, el nom 
de referència en materials de construcció. 
Acumula més de 30 anys de venda directa a 
professionals i particulars en cada cop més 
àmbits: a més de construcció, decoració, llar, 
parquets, jardineria, pintures. 

Tot el necessari i sempre apostant per la qualitat, 
fugint d’altres marques que aposten per “gangues” 
a costa de la resposta dels productes i materials. 
Dorotea aposta sempre per primeres marques i un 
assessorament professional.

Pintura TITAN

32,9€

INTERIOR
EXTERIOR

Pintura TITAN

32,9

Batista i Roca, 14 Pol. Ind. Pla d’en Boet · Mataró · T 93 741 28 57

Plat dutxa textura
pissarra
70x100cm 
Disponible en altres
mides i colors.

Laminat Roure
Liverpool
AC4 32
8mm

Batista i Roca, 14 Pol. Ind. Pla d’en Boet · Mataró · T 93 741 28 57
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CONEGUI LA NOSTRA NOVA
SECCIÓ DE CUINES

La qualitat i disseny d'una cuina alemanya al millor preu del mercat.

• Individualitat com a norma.
• 5 anys de garantia.
• Alt estàndard de qualitat.

LES NOSTRES CUINES ALEMANYES

• perfectament organitzades.
• dissenys intemporals.
• arquitectura ergonòmica.

Opción 1. Recomendada

PEFC/04-31-1281

www.bigmatmataro.com ·         Segueix-nos a Facebook: Bigmataro Dorotéa

CONEGUI LA NOSTRA NOVA
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La fusteria 
d'exterior
Les principals funcions dels tan-
caments són l’aïllament tèrmic i 
acústic, alhora que deixen passar la 
llum natural.

La investigació per crear nous models ha 
portat a dissenyar tancaments molt lleu-
gers visualment i que es poden adaptar a 

qualsevol necessitat. Com, per exemple, els tan-
caments que s’instal·len per a separar ambients 
interiors i exteriors i que es presenten com grans 
façanes de vidre que, amb només obrir o tancar 
les vidrieres comuniquen els dos espais eliminant 
les barreres físiques.

Els tancaments amb portes o finestres corredisses 
es poden fabricar amb perfils amb trencament de 
pont tèrmic o amb perfils tradicionals. A més, ens 
permeten optar des del vidre simple amb una fulla 
fins al doble vidre amb quatre fulles, sense oblidar 
el vidre blindat i el panell.

Però, per a garantir una bona protecció dels factors 
externs és molt important la qualitat dels tancaments. 
L’alumini i el vidre són els materials ideals, ja que 
faciliten l’entrada de  llum natural alhora que man-
tenen una temperatura interior adequada. L’alumini 
és resistent i rígid, permet la instal·lació de grans 
superfícies de vidre, el seu manteniment és senzill 
i, a més, no és inflamable. 

Reformes i bricolatge
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Com escollir les 
rajoles
Les rajoles vénen en una infinitat 
de colors, patrons, estils i materials.

L’elecció de les rajoles correctes per a la cuina 
o el bany pot semblar una tasca de grans pro-
porcions, però pot ser fàcil si es té en compte 

la zona que plantegeu cobrir i els seus usos. El tipus 
de lloses que utilitzeu per a la paret de la cuina no 
és igual al que pot anar al terra del bany, així que 
abans d’anar de compres reviseu aquests consells.

• Ubicació: decidiu quina zona cobrireu amb rajoles. 
Per a zones que estiguin en contacte amb greix, 
sabó i aigua, la millor opció són aquelles rajoles de 
superfícies suaus i llises que es puguin netejar amb 

facilitat. Si voleu cobrir el terra del bany, podeu mi-
rar alguna rajola que tingui una mica de textura, 
perquè serà menys lliscant en contacte amb l’aigua 
i serà més segur.

• Color: instal·lar rajoles pren una bona quantitat de 
temps i de diners, per la qual cosa heu de fer una 
inversió duradora. Si no és que planegeu remode-
lar la cuina o bany cada dècada, busqueu patrons i 
colors clàssics.

• Estil: intenteu combinar funcionalitat, longevitat 
i creativitat per crear l’espai perfecte. Per a una 
aparença moderna, busqueu materials nous com 
les rajoles de mosaic de vidre. Per a un look natural, 
proveu amb una pedra d’acabat llis. 

Reformes i bricolatge
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La reforma tal i 
com la volies
Reforma-2, garantia de qualitat

L'empresa Reforma-2, va ser fundada fa 10 
anys, formada per un equip de professionals 
amb 20 anys d'experiència en el sector de 

la construcció. A Reforma-2 els importa molt la sa-
tisfacció dels seus clients, oferint-los un servei que 
s'ajusta a les necessitats d'aquests.

Treballen de forma ràpida, eficient, complint termi-
nis i objectius. La qualitat, el detall del seu treball 
al costat de la comunicació i el tracte que entaulen 
amb els seus clients de forma propera i amb plena 
confiança és el que els diferencia. Són una empresa 
dedicada a les reformes integrals de la llar a la zona 
del Maresme i voltants.

Fan tot tipus de pressupostos sense compromís. Al 
costat dels pressupostos de les cuines proporcio-
nen la possibilitat de visualitzar el projecte en 3D, 
perquè el client pugui previsualitzar com quedaria 
la cuina reformada.  

Després

Abans

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Atreveix-te amb 
el color dins de la 
cuina
Les fustes lacades fan possible 
donar un toc de color a la cuina, 
perquè aconseguiu l’aparença que 
reflecteixi els vostres gustos

Repassem les diferents opcions que tenim perquè 
la nostra cuina respiri originalitats.

Vermell 

Aporten intensitat, força, passió i energia. Són ideals 
per combinar-los amb blancs, vidre i acer.

Groc

Aporta energia i entusiasme. La millor combinació 
és amb acer.

Reformes i bricolatge
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Una alternativa de 
color econòmica i que 
renovarà per complet 

la teva cuina

Carbassa: 

Transmet moviment i activitat. La millor opció és 
combinar-lo amb acer.

Verd 

Verd herba: És un to molt cridaner, recomanable per 
a cuines juvenils, dóna frescor i vitalitat. Combineu-lo 
amb fustes de roure i taulells lacats de blanc.

Verd molsa, verd poma, verd esperança i verd clar: 
Són una altra modalitat de verds menys cridaners, 
que aporten vitalitat i relaxació. 

Es combinen molt bé amb fustes i mobles lacats 
de blanc.

Blau

Blau grisós: Aporta ordre, tranquil·litat, estabilitat 
i confiança. Combinat amb fusta en tons clars dóna 
lluminositat, i amb l’acer, un toc més funcional.

Blau safir: Aporta fortalesa i decisió, encara que 
ha de col·locar-se en llocs molt lluminosos per no 
enfosquir la cuina. Es combina molt bé amb l’acer 
inoxidable i el vidre. 

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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L'aposta per 
l'interiorisme de 
qualitat 
L’empresa Castelo Studi de disseny 
d’interiors enfoca principalment la 
seva tasca a clients professionals 
en el sector i es caracteritza per la 
cura en els detalls

Castelo Studi és un estudi de disseny d’interi-
orisme situat al Carrer Bonaire amb més de 
25 anys d’experiència en el sector que re-

centment ha inaugurat la seva nova botiga. Aquesta 
exposa dissenys de diverses estances de la casa com 
la cuina, el bany o l’estudi. Castelo Studi treballa en 
el disseny interior de tot l'habitatge, tant les zones 
exteriors com les interiors i és per aquest motiu que 
també ofereixen material i dissenys de mobiliari d’es-
pais exteriors dels habitatges. 

Reformes i bricolatge

Tot Brico 27,28 Castelo.indd   2 15/3/17   18:07



Prioritzar les necessitats del client 

L’estudi destaca per la seva aposta per la qualitat 
dels materials i els acabats, així com per oferir un 
ventall ampli d’estils. Des de Castelo Studi ofereixen 
un servei molt curós i mil·limetrat, dissenyant al de-
tall tots els elements. 

Gràcies a la seva varietat de productes de marques 
internacionals de referència majoritàriament italianes 
com Aran Cucine (arancucine.it) i d'altres com Inalco 

(inalco.es) poden donar resposta i adaptar-se a totes 
les necessitats del client professional.

Un estudi de referència

Castelo Studi està format per diversos professionals 
del sector de la decoració i l’interiorisme i dirigeix la 
seva tasca majoritàriament a clients professionals 
com promotors o arquitectes. L’estudi ha participat 
en moltes obres a la comarca del Maresme com, per 
exemple, l’actual promoció de Maresmed. 
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

#GentGraupera
"Persones amb elevat grau de 
despreocupació de la seva calefacció 
i aigua calenta, provocada per un 
excel·lent servei de manteniment"

Desplaçament en 
menys de 24 hores.

Hores tècnic 
il·limitades incloses
en el contracte.

Recanvis originals

Més de 40 anys al teu servei

Les portes més 
adequades
Amb les portes adequades es pot 
guanyar espai a casa, aconseguir 
que entri més llum a una habitació 
o canviar l’estètica de la decoració

Generalment, les portes d’interior són de fus-
ta, però també n’hi ha d’alumini. Les de fusta 
es venen en diferents estructures de més o 

menys qualitat i resistència.

Les portes de fusta massissa són les més resistents 
i duradores. Però són molt sensibles als factors am-
bientals, com la humitat o el canvi de temperatura, 
que poden alterar-ne el grau de dilatació i afectar 
l’ajustament al marc. 

Les portes xapades són les més comunes. Estan fa-
bricades en conglomerat xapat amb fusta. Són bas-
tant resistents, ofereixen un bon nivell d’aïllament, 
són més lleugeres i més econòmiques.

Les portes buides per dins són una alternativa eco-
nòmica, però són menys duradores i aïllen poc dels 
sorolls o les temperatures.

Les portes d’alumini acostumen a utilitzar-se per co-
municar el jardí, la terrassa i fins i tot en cuines. Són 
fàcils de netejar i són resistents a les inclemències.

Existeixen tres formes d’obertura: batents, corredis-
ses i plegables. Les batents necessiten espai lliure en 
la seva trajectòria, en canvi les corredisses es poden 
instal·lar en un envà doble. 

Reformes i bricolatge
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CUINES i BANYS

35años

DE EXPERIENCIA

3.200€3.200€

BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

COCINA COMPLETACOCINA COMPLETA

PISO COMPLETOPISO COMPLETO

CAMBIO PLATO DE DUCHACAMBIO PLATO DE DUCHA

485€485€

desde

desde

desde

10.790€10.790€

5.500€5.500€

•  Entre 15-20 m2 de pared.
•  Retirada del mobiliario y sanitarios
 existentes.
•  Retirada del revestimiento existente.
•  Instalaciones nuevas de electricidad
 y fontanería.
•  Nuevo revestimiento (pared y suelo).    

desde

•  Plato de ducha antideslizante.
•  WC The Gap Roca o similar.
•  Conjunto mueble
 completo (hasta 80 cm).
•  Grifería lavabo y ducha.  

•  Entre 20-25 m2 de pared.
•  Retirada del mobiliario existente.
•  Retirada del revestimiento existente.
•  Instalaciones nuevas de electricidad
 y fontanería.
•  Nuevo revestimiento (pared y suelo).
•  Techo de aluminio + iluminación led.  

•  2’40 m. lineales de mobiliario.
•  Encimera laminada alta presión.
•  Electrodomésticos (campana,
 horno, fogones de gas,
 fregadero, grifería.  

•  Cocina integral (Paredes 25 m2 + 5 m2 de suelo).
•  Baño Integral (Paredes 20 m2 + 3 m2 de suelo).
•  Puertas Macizas (6 U lisas + 1 U vidriera).

REGALO DE ASIDERO

REGALO DE MAMPARA

REGALO DE MICROONDAS

REGALO DE MAMPARA Y MICROONDAS

ELECTRICIDADAD D · FONTATAT NERÍA · CARPINTERÍAARPINTERÍAARPINTERÍ  (A (A MADERARAR · ALUMINIO) · MAMPAPAP RARAR SASA  DUCHA · PINTURARAR · AIRE ACACA ONDICIONADO · COCINASASA  · CALEFAFAF CACA CIÓN · PAPAP RQUET

www.reformesdecor.com

HOSPITALET
Principe de Bergara, 40
L’Hospitalet del Llobregat

  931 065 037
Sólo tardes 16:00h. a 20:00h.

BARCELONÉS
Pg. Maragall, 19 - 21
Barcelona

  935 136 347
   665 847 240

MATARÓ
Av. del Maresme 389, 
Mataró

  937 574 512
  692 058 155  

EN
8 HORAS

EN
7 DÍAS

•  Retirada de bañera existente.
•  Colocación de plato de ducha antideslizante (hasta 120 cm).
•  Revestimiento de pared hasta la altura de la bañera
 (azulejos incluidos) hasta 3m2.
•  No se incluye la mampara de ducha.    

 MATARÓ

    937 574 512 - 692 058 155

   ReformesDecor
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Alumini o PVC, 
tu esculls
A l’hora de pensar en reformar les 
finestres, sorgeix el dubte: PVC o 
alumini?

No hi ha cap bíblia ni llibre sagrat que ens 
il·lumini en l'elecció. L'important és saber 
per què hem d'escollir una opció o l'altra, 

així com escollir bé els instal·ladors de la mateixa. 

PVC

Per què m'haig de decidir pel PVC per les finestres 
i portes de casa meva?

Les altes prestacions del PVC fan que el tancament 

Reformes i bricolatge
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tingui un excel·lent aïllament tèrmic i acústic.

Igualment, els tancaments de PVC tenen una llarga 
durabilitat i una gran resistència mecànica.

El PVC ofereix uns acabats de fusta càlids i de gran 
realisme.

Les finestres de PVC no requereixen cap tipus de 
manteniment.

Alumini

Per què hauria de pensar en l'alumini pels tanca-
ments de casa meva?

L'alumini amb trencament de pont tèrmic, combinat 

amb un vidre tèrmic, ofereix unes 
bones prestacions tèrmiques.

Ofereix una gran flexibilitat, tant 
pel que fa a formes com a mides.

L'alumini disposa d'un extens 
ventall de colors. Un bon tan-
cament d'alumini pràcticament 
no requereix manteniment. 
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Obres i projectes, s.l.
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Més de 20 anys d’experiència
en reformes i edificació

DEMANA
PRESSUPOST

SENSE
COMPROMÍS

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

Envans de pladur 
o totxo
Hem de fer un envà nou a casa i 
dubtem entre dos materials, a l'hora 
de demanar pressupost per a la 
reforma. Què hem de valorar, per 
escollir?

Plaques de guix laminat

Pladur és la manera en què comunament s’anomenen 
els envans de placa de guix laminat o PYL. 

• Avantatges:

Neteja en obra. Els envans es fan en sec, per la qual 
cosa l’obra es manté més neta. 

info@lmpintors.com

•  Empresa familiar de pintors, especialistes en
     interiors, façanes i decoració. 

• M aterial de primera qualitat, al millor preu i 
     amb la màxima rapidesa i netedat. 

OFERTA 
ESPECIAL

MATERIAL GRATUÏT

Truqui i demani pressupost sense cap compromís!

Reformes i bricolatge
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El pladur és molt més 
econòmic

Rapidesa d’execució. Els envans de PYL són un producte industrialit-
zat, per la qual cosa la seva col·locació és molt més ràpida. 

Millors acabats. La placa de Pladur ve pràcticament acabada a falta 
de la pintura o la rajola.

Gran aïllament tèrmic i acústic. Entre les plaques poden i s’han d’in-
troduir aïllants tèrmics i acústics.

• Inconvenients:

Trepants i fixacions. Si no estem familiaritzats amb aquest tipus de 
material i els seus sistemes de fixació, penjar un quadre pot ser una 
tasca àrdua. Però la seva capacitat portant és bona i pot reforçar-se.

Envans de totxo

• Avantatges:

Robustesa. Els envans de totxo són menys delicats.

Trepants i fixacions. Els sistemes de fixació són molt més senzills. La 
resistència al pes de mobles és bona.

• Inconvenients:

Menor aïllament tèrmic i acústic. A diferència del Pladur, l’envà de 
totxo no s’aïlla amb materials específics. 

SISTEMAS DE ALUMINIO Y

T 937 579 909 · M 647 440 784
www.mtmetal.es · info@mtmetal.es  

C/ Pineda, 11,  MATARÓ

HIERRO

info@lmpintors.com

•  Empresa familiar de pintors, especialistes en
     interiors, façanes i decoració. 

• M aterial de primera qualitat, al millor preu i 
     amb la màxima rapidesa i netedat. 

OFERTA 
ESPECIAL

MATERIAL GRATUÏT

Truqui i demani pressupost sense cap compromís!
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L'aïllament  
tèrmic
Quan s’ha d’aïllar  
tèrmicament una casa?

• Quan comproveu que no resulta confortable i pas-
seu excessiu fred i/o calor.

• Quan la despesa en calefacció i/o aire condicionat 
sigui desorbitada.

• Quan detecteu la presència d’humitat: taques, 
verdet, pintura que es desprèn, males olors, vidres 
entelats, gotes...

• Quan percebeu corrents d’aire, malgrat tenir portes 
i finestres tancades.

Mesures a prendre per aïllar

• Revestir les parets exteriors, és a dir, aixecar envans 
interns a base de panells de guix laminat, deixant una 
cambra d’aire que s’ha de farcir amb materials aïllants.

• Baixar els sostres fent falsos sostres, que també 
es poden farcir amb material aïllant.

• Col·locar finestres amb doble o triple vidre, i millor 
si són d’alumini, amb sistema RPT (trencament de 
pont tèrmic).

• Instal·lar plaques de guix amb material aïllant sota 
els paviments.

• Col·locar plints sota de les portes i rivets a les fi-
nestres. En aquest cas, els millors són els de cautxú 
enfront dels d’escuma. 

Reformes i bricolatge

Tot Brico 35.indd   2 15/3/17   19:24
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Solucions  
individualitzades 
per a cada client
Aïllaments tècnics té taller propi,  
treballa amb Innaltech i ofereix un 
servei personalitzat i assessora-
ment al client

Aïllaments Tècnics és, des del 2006, una 
empresa especialitzada en alumini tot i que 
també ofereix serveis integrals per a la llar 

en fusteria o vidres. Es tracta d’una firma que disposa 
de taller propi pel que pot completar tota la cadena 
del procés i oferir les solucions més ràpides per a 
cada necessitat. Treballen per a tot tipus de client, 
sigui professional, particular, empreses o comunitats 
i tenen en l’atenció personalitzada el seu segell de 
qualitat i de tracte preferencial pel client.

És la firma distribuïdora d’Innaltech, una forma líder 
del mercat. Treballen en el seu taller propi de més de 
500 metres quadrats i amb materials provinents de 
fàbriques properes pel que poden oferir productes 
amb major rapidesa que altres firmes, que depenen 
de proveïdors de la resta de l’Estat.  

Pressupost personalitzat

Aïllaments Tècnics treballa amb pressupostos indi-
vidualitzats en cada cas, que aposten per explicar 
al client. No es donen tarifes de xifres fredes i aïlla-
des sinó que s'explica la intervenció que cal fer, les 
diferents opcions, les gammes de productes i preus 
sobre la qual triar i s'assessora el client per escollir 
l'opció que més s'avingui a les necessitats i disposició 
econòmica. Aquest valor afegit, que situa el client 
al centre de la decisió converteix cada cas en únic i 
cada solució en la més indicada. 

Reformes i bricolatge

Tot Brico 37 Aillaments.indd   2 15/3/17   16:54
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

 La Sirena CNM torna a fer història i aconsegueix 
 la remuntada davant l'UVSE Budapest per 12-8 

 A LA FINAL FOUR EUROPEA 
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el Esporttot
Florin Bonca
Waterpolo  La Sirena MataróEl Personatge

"Lluitarem per arribar el 
més lluny possible a la 
Final Four"

No amagaré que sóc molt culer. 
De ben petit que en sóc seguidor i 
m'agraden totes les seves seccions 
i gaudeixo amb els triomfs de totes 
elles. Per tant, aquest dimecres al 
Camp Nou vaig embogir comple-
tament gràcies al gol l'últim instant 
de Sergi Roberto. La remuntada 
més bèstia que mai ha viscut el fut-
bol de competicions europees.
Per a l'espectador, i per descomp-
tat pel jugador, pocs moments són 
més donats a desfermar l'eufòria 
que aconseguir una gran remun-
tada. El Barça de Valero Rivera 
es va afartar d'aconseguir-ne de 
pràcticament impossibles a l'època 
daurada del Dream Team. També 
en bàsquet recordo especialment 
una remuntada contra l'Estudian-
tes a la final de la Copa Korac que 
es jugava a dos partits. Després 
de perdre clarament a Madrid, els 
d'Aito van jugar un dels seus mi-
llors partits i no només van remun-
tar el dèficit de 15 punts, sinó que 
van aconseguir-ho de manera molt 
més sobrada del que hom es podia 

imaginar després d'haver viscut el 
partit d'anada.

Però no només el Barça viu de 
remuntades, a la nostra ciutat tam-
bé n'hem viscut de ben sonades. 
L'any 2009 el CH Mataró va gua-
nyar el primer títol europeu d'un 
club de la ciutat, la Copa CERS, i ho 
va fer remuntant davant de l'amfi-
trió, el Lloret de Mar. Jordi Bartrés 
empatava a 1 un partit a falta de 
menys de 2 minuts per al final, i a 
la pròrroga, quan tot feia pensar en 
els penals, Ferran Formatjé acon-
seguia el gol d'or a 24 segons per 
acabar el partit.

I aquest passat dissabte hem 
de sumar La Sirena CNM al club 
de les grans remuntades. Després 
de la gran reacció a Budapest, la 
piscina del Sorrall va veure com 
les mataronines feien un dels mi-
llors partits de l'any i derrotaven 
clarament a l'UVSE per 12-8, recu-
perant àmpliament la derrota per 
10-9 al partit d'anada. I, per si fos 
poc, el premi és l'accés a la F4 de 
l'Eurolliga de waterpolo. Brutal!

Va de remuntades 
Hem viscut una setmana esportivament espectacular

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOV. MATARÓ - SANT QUIRZE
Dissabte 18 | 18 h | Pavelló T.M.Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JOV. MATARÓ - ASCÓ
Dissabte 18 | 19:45 h | Pavelló T.M. Roca
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MAT. FEIMAT - SANTFELIUENC
Diumenge 19 | 18:30 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MAT. PARC BOET. - ARTÉS
Dissabte 18 | 19:15 h | Pavelló Eusebi Millán
FUTBOL 3a Catalana
UD MATARONESA - LA LLÀNTIA
Dissabte 18 | 17 h | Mpal. Camí del Mig
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - TURÓ PEIRA
Diumenge 19 | 12 h | Mpal. Pla d'en Boet

          FORA
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
VILANOVA - MIS IBÈRICA CHM
Dissabte 18 | 20:30 h | Pav. Vilanova
WATERPOLO Div.d'Honor Masc.
CANOE - QUADIS CN MATARÓ
Dissabte 18 | 13:45 h | Piscina Canoe Madrid
FUTBOL 2a Catalana
CANYELLES - CE MATARÓ
Diumenge 19 | 12 h | Mpal. Canyelles
FUTBOL 2a Catalana
LLEFIÀ - UD CIRERA
Diumenge 19 | 12 h | Mpal. Llefià

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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El somni es fa realitat: 
La Sirena CNM a la F4 europea

En un extraordinari partit 
van guanyar l'UVSE Budapest 
per 12-8 remuntant clarament 
el 10-9 de l'anada

La Sirena CN Mataró va aconseguir 
fer realitat el seu somni: jugarà 
la Final Four de l'Eurolliga. En un 
extraordinari partit va superar per 
12-8 l'UVSE Budapest, el subcam-
pió d'Europa, que havia estat el 
seu botxí la temporada passada. I 
així va remuntar clarament el 10-9 
de l'anada a Budapest, ficant-se en-
tre els quatre millors equips d'Europa 
junt amb el CN Sabadell, el Kirishi 
i l'Olympiakos del Pireu.

L'ambient al Sorrall va ser sen-
sacional, per a un partit que farà 
història, ja que va permetre que un 
equip mataroní es fi qui per prime-
ra vegada entre els quatre primers 
de la màxima competició europea. 
I de fet aquest ambient, i després 
aquest triomf, va venir forjat per 
aquell extraordinari fi nal del partit 
jugat a Budapest on es va remun-
tar un 10-4 advers, per acabar amb 
un 10-9, que va donar molts ànims 
per aconseguir la gesta i fer reali-
tat el somni.

El partit va ser dur des del primer 
moment, amb defenses molt fortes i 
rebent moltes exclusions per part de 
la parella arbitral, que va posar el 
llistó força baix. Ni més ni menys 

12 LA SIRENA CNM

8  UVSE BUDAPEST

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz (12 aturades), Liana Dance, 
Zoe Arancini (3), Marina Zablith (1), Alba 
Bonamusa, Clara Cambray (2), Ciara 
Gibson (2), Marta Bach, Ona Meseguer, 
Laura López (4), Júlia Nieto, Júlia Soler 
i Cristina Terrado (ps).

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

Willemsz va estar pletòrica. | D.F

que 34 (18 locals i 16 visitants) se'n 
van veure al llarg del partit, amb 
6 jugadores eliminades abans del 
fi nal per haver-ne rebut tres.

La Sirena va començar molt bé 
amb gol de Marina Zablith i, tot i 
que les hongareses van empatar 
de seguida, Laura López i Clara 
Cambray ben aviat van posar dos 
gols d'avantatge. I després l'equip 
local ja va anar sempre per davant. 

Al fi nal del primer quart d'un gol 
(4-3).

L'inici del segon quart va mos-
trar una Debby Willemsz especta-
cular sota pals, amb un nivell que 
va anar mantenint fi ns al fi nal. I al 
fi nal del segon quart l'equip ma-
taroní guanyava de dos (6-4), per 
marxar al descans ja amb avantatge 
a l'eliminatòria.

Però el partit es va decidir en el quart 
en què se solen decidir, en el tercer. I 
en ell les sirenes ho van brodar. 
Laura López va fer un golàs per 
pujar la diferència als tres gols 
(7-4), replicat ràpidament pel rival. 
Però Ciara Gibson va trencar uns 
minuts de sequera amb un golàs, 
i en els dos darrers atacs Clara 
Cambray i Zoe Arancini van  po-
sar el 10-6 al marcador, que ja va 
permetre encarar el darrer quart 
amb molta confi ança.

En el darrer tram l'equip de Florin 
Bonca va continuar defensant amb 
gran intensitat, tot i acabar perdent 
tres jugadores per tres exclusions, i 
en atac va saber superar la pressió 
desesperada de les hongareses. I de 
seguida va aconseguir augmentar 
la diferència als cinc gols. El tram 
final, ja va ser de celebració d'un públic 
entregat, davant un equip hongarès 
impotent: "Alé, alé, alé, un dia de 
partit, anem tots al Sorrall, lluint 
colors de gala, lluitant fi ns al fi nal, 
casquet, barnús i bola, a tot cor 
cridaré, Mataró La Sirena, sempre 
t'animaré".

Magnífi c partit de totes les jugadores mataronines. | DANIEL FERRER
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DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis CN Mataró 
es desplaça a Madrid

Després del descans de la setmana 
passada, torna la competició i ho fa 
amb un complicat desplaçament per 
al Quadis que visita una piscina que 
no se li sol donar massa bé, la del 
Canoe madrileny, que a més a més va 
derrotar el Terrassa a casa seva en la 
darrera jornada. 
En 24 desplaçaments a la piscina del 
Canoe, el CN Mataró només hi ha po-
gut guanyar tres vegades (la darrera 
fa tres temporades) i treure un empat. 
La resta per tant són 20 derrotes.

18a jornada (18 març)
Canoe - QUADIS CN MATARÓ (13:45 h)

Classificació actual
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.

Sènior B masculí
L'equip B masculí de La Sirena CNM 
que juga la 2a Div. Catalana va empa-
tar a casa a 9 gols davant el líder el 
CN Barcelona sub-20 i ocupa el 2n lloc 
a dos punts dels barcelonins.

Jornada incompleta
14a jornada (11 març)
Concepción - Zaragoza ..................... 13-13
Dos Hermanas - Rubí  ..........................11-8
Sant Andreu - Terrassa ........................ 7-5
Moscardó - LA SIRENA CNM .......26 març
Sabadell - Mediterrani ................22 març

Classificació 
Sabadell 39; LA SIRENA CNM 33; Sant 
Andreu 31; Mediterrani 24; Terrassa 22; 
Moscardó 19; Rubí 11; Dos Hermanas 9; 
Zaragoza 5, Concepción 4.

15a jornada (25 març)
Terrassa - LA SIRENA CN MATARÓ

Div.Honor Fem.

Albert Ramos cau davant el 
dotzè del món a Indian Wells

No va poder amb el belga 
Go�  n més segur sobre la pis-
ta dura californiana

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas es va quedar a la tercera 
ronda del prestigiós torneig ATP-
1000 d'Indian Wells a Califòrnia en 
caure eliminat davant el número 12 
del rànquing mundial, David Goffi n.

El belga, molt millor adaptat a la 
superfície ràpida del torneig cali-
fornià, va superar el mataroní per 
7-6, 6-4, en un partit molt compe-
tit que va durar 1 hora i 38 minuts. 
D'aquesta manera l'Albert no va 
poder entrar a la ronda de vuitens 
de fi nal entre els 16 millors.

A segona ronda del torneig el 
mataroní havia derrotat el bosni 
Damis Dzumhur, número 68 del 
món, per 6-4, 5-7 i 7-5, després 
d'estalviar-se la primera ronda grà-
cies a la seva condició de cap de 
sèrie número 22 de la competició. 

Ramos viatjarà ara cap a Miami 
per disputar el seguënt torneig.

El Quadis CNM de tennis taula 
en posició de fases d'ascens

Va guanyar per 6-0 el 
Cártama i se situa en 3r lloc 
del seu grup de la Divisió 
d'Honor estatal

L'equip del Quadis CN Mataró de 
tennis-taula s'ha situat en posició 
d'ascens a la Superdivisió Estatal 
després de la seva victòria del cap 
de setmana passat.

L'equip mataroní va superar per 
6-0 el cuer, el Càrtama, amb dues 
victòries de cada un dels tres ju-
gadors del Quadis: Xavier Peral, 
Yordi Jason Ramos i Toni Prados.

Amb aquests dos punts l'equip 
mataroní se situa en tercer lloc 
del seu grup de la Divisió d'Honor 
Estatal amb 18 punts en els 15 par-
tits disputats. Per davant tenen el 
Mediterráneo de València amb 26 
i l'Helios de Saragossa amb 22. El 
Quadis CN Mataró, això sí, està igua-
lat amb Mijas, Borges B i Hispalis 
de Sevilla, amb aquests 18 punts. 
Per darrere queden Alicante (16), 
La Zubia (14), Ripollet (10), Maristas 
Huelva (8), Ciudad Granada (6) i 
Cártama (0).

el Esporttot POLIESPORTIU

Ramos a Indian Wells. | CEDIDA

L'equip de tennis taula cel CNM. | ARXIU
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L'alegria de les mataronines. | CEDIDA

16 CARDEDEU

23 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich i 
Marta Espejo porteres, Sandra Fargas 
(6), Ona Muñoz (7), Isa Latorre (2), 
Glenda Alís (1), Zara Verdugo, Roser 
Villalba, Irene Hernàndez (1), Tinna 
Falconi, Laia Nonell (1), Clara Poo (5), 
Marina Seda.

29 BM LA ROCA

23 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach 
i Pascual Flores porters; Dani Aguilera 
(1), Bernat Bonamusa (4), Jan Bonamu-
sa, Àlex Bosch (3), Berenguer Chiva, 
Marc López (1), Carlos López, Bernat 
Muñoz (2), Marc Pey (3), Oriol Prat (1), 
Pol Vallhonesta (4), Oriol Vaqué (3), 
Manel Núñez (1).
PARCIALS CADA 5': 4-2, 4-4, 7-7, 11-11, 
13-11, 15-12 descans; 17-14, 20-15, 23-17, 
26-19, 28-19 i 29-23.

LLIGA CAT.                 
FEMENINA

El femení del Joventut va guanyar 
a Cardedeu aconseguint la clas-
sifi cació per a les fases d'ascens 
a Divisió Estatal Plata, quan fal-
ten quatre jornades per acabar el 
campionat. 

L'equip de Jordi Fernàndez va 
jugar un bon partit, en el qual es va 
notar la transcendència del mateix. 
Amb una gran defensa amb molta 
intensitat va deixar el Cardedeu en 
sis gols a la primera part. Això va 
fer que, tot i algunes imprecisions 
en atac, la diferència arribés als sis 
gols 6-12 al descans.

El Joventut ja ho té
22a jornada (4 març) 
Granollers At. - OAR Gràcia B .........29-23
Ascó - Sant Quirze ............................22-26
Cardedeu - JOVENTUT MATARÓ ......16-23
S.Joan Despí B - Vilamajor .............22-32
Montcada - Canovelles .....................15-29
Coope Sant Boi - Vilanova Camí ...26-26
Gavà - Lleida Pardinyes ....................19-24

Classificació 
JH MATARÓ 43, S. Quirze 39, Vilamajor 
35; Cardedeu 30; Lleida Pardinyes 28;  
Granollers At. 26; Canovelles 22; Ascó i 
Vilanova Camí 18; Sant Boi 16; SJ Despí 
B 15; Gavà 9; Gràcia B 7; Montcada 1.

23a jornada (18 març)
JH MATARÓ - Ascó  (DS 19:45 h)
Ara toca assegurar el títol.

S'anima la part alta
23a jornada (11 març)
S. Martí Adr. - Bordils B ......................21-31
Montcada - Bonanova ....................... 31-19
Palautordera - Sant Cugat ..............35-33
Sant Quirze - Sant Joan Despí ......26-26
La Roca - JOVENTUT MATARÓ ........29-23
Sesrovires - Sarrià ............................28-25
S.Esteve Palaut. - OAR Gràcia ........32-30
Esplugues - Granollers B .................25-25
Classificació
Granollers B 41, S. Martí 40; Sarrià 37; 
Sant Quirze 35, Sesrovires 31, Sant 
Joan Despí 28; La Roca 24; JH MATARÓ 
19; Montcada 18; Sant Cugat 17; S.Esteve 
Pal. 16; Palautordera 14; Bordils B i OAR 
Gràcia 13; Esplugues 12, Bonanova 9. 
24a jornada (18 març)
JH MATARÓ - Sant Quirze (18 h)
Arriba l'equip de Josep M. Guiteras que 
s'està allunyant del segon lloc.

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: OAR Gràcia 
B - JHM B 33-30; Juv. Mas (1a Cat). JHM 
- Salou 40-28; Cadet masc. (2a Cat): 
JHM - Safa Gavà 25-23; Inf. masc. Ègara 
- JHM 19-32.
1a Cata. Fem: Llavaneres Caldetes- 
Santllo 30-14. Acaben en 4t lloc; 3a Cat: 
Llavaneres - Pau Casals 31-32.; Copa 4a 
Cat: Llavaneres Atlètic - Calella B 25-22.

 Ja tenen les fases a la mà

El Joventut no va poder aconseguir 
la tercera victòria seguida en l'ano-
menat "derbi del túnel", caient de 
forma clara en un partit on va te-
nir molts problemes per superar la 

defensa local. 
L'equip d'Àlex Viaña va començar 

molt bé, i gràcies a la seva defen-
sa agressiva, va recuperar pilotes, i 
va arribar a dominar per 9-10 quan 
no feia massa que s'havia superat 
l'equador de la primera part. 

Però en el tram fi nal l'equip local 
va començar a atacar amb més cri-
teri, i a defensar amb més força, i al 
descans ja dominava de tres (15-12). 

A la represa les errades en el xut i 
les pèrdues de pilota dels mataronins 
van permetre l'equip roquerol am-
pliar el seu avantatge ràpidament, i 
quan s'acabava de superar la meitat 
de la segona part ja guanyaven de 
vuit, i ja fi ns al fi nal van controlar 
còmodament el partit.

A la represa va continuar la ma-
teixa tònica i la diferència va arribar 
als deu gols i a partir d'aquí es va 
controlar el joc de manera que no 
es va patir mai pel resultat fi nal.

Cauen en el "derbi del túnel"

1a Estatal Masc.

HANDBOL www.eltotesport.com |  P. 5
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Les noies van acabar en 
tercera posició i els nois en 
cinquena

Aquest passat diumenge 12 de març 
es va celebrar a la localitat de Reus 
la XXIV edició del Campionat de 
Catalunya de clubs, amb la presèn-
cia de tots els clubs importants ca-
talans per aconseguir sumar punts 
per a la Lliga catalana de duatló, 
en un recorregut de 5 km en cur-
sa atlètica, 20 en bicicleta i nova 
cursa atlètica de 2,5 km.

En noies, la Clàudia va sortir 
forta des del primer moment i va 

formar el trio de cap de cursa que 
va anar destacat tota la competi-
ció. Finalment va acabar en ter-
cera posició, Darrere d'ella van 
puntuar la cadet Júlia Raja, Judit 
Zaragoza, Núria Bruguera i Laia 
Salvador aconseguint la 6a posició 
en el campionat per Clubs.

En categoria masculina la com-
petició va ser molt exigent on es va 
aconseguir una meritòria cinquena 
posició sumant el temps de Pablo 
López, Antolí Fauria, Xavi Casal, 
David Rovira, Laureano Panisello 
i Oriol Farré.

El passat cap de setmana es va 
disputar a Sabadell el Campionat 
d'Espanya juvenil en pista coberta, i 
l'atleta laietanenca Alba Rodríguez 
va aconseguir pujar al podi en la 
prova de salt en perxa, fent-se amb 
el bronze pel seu tercer lloc amb 
una marca espectacular de 3.66 m, 
millorant en 21 cm el seu registre 
anterior, que és la 3a marca absoluta 

del Maresme de tots els temps per 
darrere de Marta Cot (4.05) i Mònica 
Delgado (3.71 m, que l'any 1997 va 
ser rècord català absolut).

ALTRES PARTICIPANTS: Per part 
del Laietània va fregar la medalla 
Rosa Maria Buscà, quarta en triple 
amb 11.57 m (la va superar una es-
trangera que en aquesta categoria 
encara opten a medalles). També 
van ser fi nalistes Helena Torres 
8a en perxa amb 3.21 m, Hannah 
Ruiz 8a en 3000 m amb 10:43.06.

Tres títols als Campionats d’Es-
panya veterans
El passat cap de setmana es van 
celebrar a Madrid els Campionats 
d'Espanya de veterans. I tres títols 

Alba Rodríguez bronze al Camp. 
d’Espanya Juvenil en perxa

van venir a Mataró: Mateo Moreno 
(CA Laietània) campió en M55 en al-
çada amb 1.55 m, Vador Vilà, (CAL) 
campió en M50 en perxa amb 3.62 
m) i Joaquin Joyas (Lluïsos) en 800 
m de la categoria M55 amb 2:19.98, 
aconseguint el seu 18 títol estatal. 
Xavier Palau (LL) va quedar tercer 
en triple salt amb 11.71 m.

Atletisme - Jordi Arderiu 
nou president del Centre 
Atlètic Laietània

El dissabte passat es van celebrar 
les eleccions a la presidència del 
Centre Atlètic Laietània i d'elles 
n'ha sortit un nou president, en la 
persona de Jordi Arderiu, ja que la 
seva candidatura va superar àmpli-
ament a la que presentava el fi ns 
ara president Carmel Comeron.

Bon paper del CNM al Campionat 
de Catalunya de clubs de duatló

Gran cap de setmana 
per al CV Mataró

Tot i no fer un gran partit l’equip 
masculí del CV Mataró, va aconse-
guir dissabte a l’Euskadi una nova 
victòria que el situa en segona po-
sició de la fase de permanència i 
l’allunya molt del descens.

CV MATARÓ 3 - 1 MUNDET
CV MATARÓ: Àlex Fernández, Marc Llinàs, 
Dani Nevado, Nil Jurado, Yago Muñoz, Julian 
Espadas, Vladi Gonzalez, Marc Ramon, Pol 
Navas,  Àlex Serven. Ent: Míriam Esqué.
PARCIALS: 25-18, 21-25, 25-23 i 25-22.

D'altra banda, important victòria 
de l’equip femení, que suma la cin-
quena victòria en sis partits i que 
acabarà la primera volta en la se-
gona posició del grup d’ascens.

SANT JUST 1 - 3 CV MATARÓ
CV MATARÓ: Olga Del Palacio, Mariona Ru-
bio, Sandra Leo, Anna Mármol, Mónica Cruz, 
Julia Villar, Laura Ruiz, Desiree Pérez, Alba 
Sanchez, Berta Burgos, Marta Claramunt i 
Alba Madueño. Ent: D. Casas i J. M. Mármol.
PARCIALS: 20-25, 14-25, 25-21 i 17-25.

el Esporttot POLIESPORTIU

L'equip femení del Centre Natació Mataró que va participar a Reus. | CEDIDA

El salt de Rodríguez. | ATLETISME CATALÀ
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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

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

por sólo9,80€/m2

TABACO

BEIGE

ATRACITA

CUERO

GRIS

También en stock
peldaño a juego 
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ENZO WHITE
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CONTINENTAL
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DIAMOND CONTINENTAL

DIAMOND CONTINENTAL

MOTION UYUNI

MOTION UYUNI

DIAMOND WHITE

AZULEJOS DE
GRAN FORMATO 35X90cm

9,95€/m 2

P OR SÓLO
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2  CE MATARÓ

1  LLEFIÀ

CE MATARÓ: Joel, Sergio López, Rue-
da, Isma, Willy, Fiti (Parri 60'), Óscar, 
Mario (Rodri 76'), Sergio Urbano (Ricky 
70'), Bargalló i Aitor Gonzàlez.

GOLS: 10' SERGIO URBANO (1-0); 28' 
MARIO (2-0); 86' Fede (2-1).

2  UD CIRERA

2  MARTINENC B

UD CIRERA: Compte, Izar, Albertito, 
Cristian Romero, Baba (Albert Garrido 
60'), Said (Ximillo 76'), Joel (Omar 76'), 
Carlitos (Joan 60'), Othman, Roger 
(Kaddur 52'), Aleix.

GOLS: 21' ALEIX (1-0); 43' Olid (1-1); 45' 
Moreno (1-2); 77' ALEIX de penal (2-2).

SEGONA
CATALANA

El Mataró encadena onze set-
manes d'imbatibilitat

El CE Mataró va superar un partit 
molt important davant un equip 
que portava cinc victòries seguides 
cosa que li serveix per mantenir el 
lideratge en solitari, després d'en-
cadenar 11 jornades d'imbatibilitat. 

Va ser un partit amb dues parts 
ben diferenciades. La primera va 
estar clarament de l'equip local, 
que va marxar al descans amb un 
2-0 favorable gràcies a un gran 
gol de Sergio Urbano, amb xut col-
locat des de la frontal i un altre de 
Mario López culminant amb un toc 
de qualitat una jugada col·lectiva 
de l'atac groc-i-negre. I enmig en-
cara Aitor Gonzàlez, cosa rara, va 

desaprofitar un penal comès sobre 
Willy i que li va aturar el porter. 

 A la represa va canviar tot. Els 
canvis que va anar fent Alberto 
Encinas van fer perdre consistèn-
cia a l'equip al centre del camp i 
el Llefià va dominar i va marcar 
d'un gran xut, propiciant un final 
de partit de gran emoció.

El Cirera va desaprofitar una bona 
oportunitat d'allunyar un rival di-
recte. Va dominar completament 
durant 40 minuts, amb moltes oca-
sions, però un sol gol d'Aleix. I en 

El Mataró és líder

24a jornada (11 i 12 març)

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

Classificació 
CE MATARÓ 48; Fund. Grama 47; Llefià 
44, Guineueta 40; Sant Adrià i SANT POL 
37; PREMIÀ MAR 35; Europa B 33; Sarrià i 
Canyelles 32; Besós BV i LLAVANERES 30;  
CIRERA 27; Badia 23;  Lloreda i Martinenc 
B 22, Esp. Can Pi  18; Carmelo 11.

25a jornada (18 i 19 març)

Canyelles - CE MATARÓ (DG 12 h)
Llefià - UD CIRERA (DG 12 h)
LLAVANERES - Badia (DS 18 h)
SANT POL - Europa B (DG 12 h)
PREMIÀ - Guineueta (DG 12 h)

Toca desplaçar-se
Tots dos equips mataronins es des-
placen aquest cap de setmana. El CE 
Mataró ho fa a Barcelona al camp del 
Canyelles, un equip que està reaccio-
nant a un mal inici i acaba de guanyar 
tres partits seguits fent 9 gols.
La UD Cirera visita a Badalona a la 
darrera vìctima del Mataró i intentarà 
aprofitar el nerviosisme dels bada-
lonins, que necessiten guanyar, per 
intentar pescar alguna cosa positiva. 

Derrota inesperada
El juvenil del CE Mataró va perdre 
clarament per 3-0 davant el Mollet, 
equip de la zona baixa. Encara és 13è 
amb 26 punts. Aquest dissabte rep el 
Júpiter, que en té 27, a les 17:30 h.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró  B - La Llagosta 3-2; Cadet 
(Pref) CEM- Girona 1-1; Infantil (Div. 
Honor): Cornellà- CEM 1-2. Pugen al 7è 
lloc amb 34 punts.

 Victòria davant un potent rival

els últims minuts de la primera 
part els visitants van capgirar el 
marcador. A la represa el Cirera 
va jugar més amb el cor que amb 
el cap, i va tenir poques ocasions. 
L'empat va arribar en un penal co-
mès sobre Said i marcat per Aleix.

Lliga Nac. Juvenil

Un empat que no satisfà

Celebrant un dels 2 gols locals. | D.F

Mario fent el segon gol. | D.F

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA
Canvi de líder

24a jornada (11 i 12 març)

MOLINOS - Cabrera................................ 2-2
Turó Peira - Singuerlín ........................ 3-2
Argentona - Pineda ..............................3-0
LA LLÀNTIA - Santvicentí ....................2-0
La Salut - Districte 030........................ 3-3
Cabrils - MATARONESA ..........................1-0
Vilassar Dalt - Vilassar Mar B ............ 3-2
Young Talents - PLA D'EN BOET ..........1-0
Premià Dalt - Arenys Mar .................... 3-2
Classificació 
Young Talents Badalona Sud  52; Dis-
tricte 030 CE 51; Argentona 50; Premià 
Dalt 48; MOLINOS 45; LA LLÀNTIA 40; 
Singuerlín 39; Vilassar Mar B 35; MA-
TARONESA 33; Santvicentí 30; Vilassar 
Dalt i La Salut 27; PLA D'EN BOET 26; 
Arenys de Mar 25; Cabrils 23; Turó Peira 
22; Cabrera 21; Pineda 0.

25a jornada (18 i 19 març)
MATARONESA - LA LLÀNTIA (DS 17 h) 
PLA D'EN BOET - Turó Peira (DG 12 h)
Districte 030 - MOLINOS (DG 18 h)

Derbi al Camí del Mig
Interessant derbi el dissabte al Camí 
del Mig, on la Mataronesa vol trencar 
la seva mala ratxa. I partit assequible 
per al Pla d'en Boet el diumenge.

Grup 5è (16a jornada)
ILURO - ACELL CERDANYOLA ............... 2-7
JUVENTUS - Tiana ................................. 3-2
JUVESPORT - Dosrius ........................... 6-2
El Juventus va derrotar el líder, que 
conserva la seva posició amb un punt 
més que el Rocafonda, però aquest 
amb un partit pendent.

Gran empat del Molinos

Vilassar - MOLINOS ............................... 3-3
Gran empat de les noies del Molinos al 
camp del segon classificat. 
El Molinos és 5e amb 37 punts i el CE 
Mataró (que va guanyar per retirada 
del rival) és 7è amb 31 punts.

 Només guanya La Llàntia

La Llàntia s'imposa al Santvicentí i suma l'única victòria. | DANIEL FERRER

Quarta Catalana1  CABRILS

0  MATARONESA

MATARONESA: Rafa, Oriol, Hassan 
(Jurado 71’), Carlos (Simon 46’), Comas, 
Tommy, Bryan (Angel 61’), Vicente, 
Manolo, Aldo, Miguel i Paco.

L'equip de Pla d'en Boet va fer un 
bon partit al camp del nou líder 
de la categoria i va estar en tot 
moment en disposició de poder 
donar la sorpresa. 

Després d'uns inicis de tempteig, 
l'equip local es va avançar a la mit-
ja hora de joc i després el partit 
va guanyar en intensitat però cap 
dels dos equips va poder moure 
el marcador.

El Molinos va veure trencada la 
seva ratxa victoriosa després de 
quatre triomfs. Els cabrerencs es 
van avançar de penal, però l'equip 
blanc-i-blau va reaccionar i va cap-
girar el marcador amb gols d'Isaac 
Ramos i Abel Moreno. Quan sem-
blava que es podria viure una se-
gona part tranquil·la el Cabrera 
va empatar. A la represa tot i els 
esforços dels dos equips ja no es 
va moure el marcador.

1  YOUNG TALENTS

0  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Ruben Lloret, Javi 
Rodríguez (Hamza 87'), Marc Fernàn-
dez, Eric, Silva, Valencia, Marc Palau 
(Collado 56'), Carlos (Cortés 65'), Valle, 
Ito Palanco, Moussa Traoré (Vela 56').

2a Catalana Fem.

2  LA LLÀNTIA

0  SANTVICENTÍ

LA LLÀNTIA: Picó, Blasco, Artero 
(Guedes 80'), Chamarro (Delfin 65'), 
Jordi Cano, Jerreh, Toni Martín (Isra 
54'), Angel Vega (Ibra 65'), Aitor More-
no, Ibu, Sergio Cobo.

Bon partit dels llantiencs que es van 
desfer amb solvència d'un rival que 
sol ser incòmode. Les ocasions van 
donar el seu fruit a la mitja hora 
de joc i Sergio Cobo va marcar el 
primer gol. A la represa l'equip local 
de seguida va marcar, mitjançant 
Jordi Cano, i a partir d'allà va saber 
controlar bé la situació, dedicant el 
triomf a Sergio Carmona lesionat 
de gravetat la setmana passada.

2  MOLINOS

2  CABRERA

UD MOLINOS: Ramos, Isaac, Abel 
Moreno, Hèctor, Llavero, Roca, Badre, 
Augusto Campos (Marc 89'), Gorka (Bel-
trán 46'), Óscar (Adrián 46'), Manrique.

El partit va començar amb la 
Mataronesa molt ficada en el par-
tit disposant de bones ocasions. El 
Cabrils, ben posicionat en el camp, 
creava perill en jugades a pilota 
aturada i va aprofitar una bada-
da defensiva per fer el que seria 
l'únic gol del matx. La Mataronesa 
va continuar insistint amb un joc 
directe, però les seves ocasions no 
van trobar el camí del gol. I a la re-
presa va continuar el mateix guió 
sense encert arlequinat.
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Els mataronins no poden 
aguantar el ritme anotador 
del Castellbisbal i cauen a la 
segona part

L'equip de Charly Giralt va jugar 
la tarda de dissabte amb l'espe-
rança de poder sumar una nova 
victòria, aquest cop a la pista del 
Castellbisbal, el cinquè classificat 
del grup de lliga EBA, i així poder 
començar a obrir forat al final de 
la taula.

El partit va començar molt igua-
lat, amb ambdós equips anotant 
molt. Uns atacs que superaven cla-
rament les defenses. La tònica va 
seguir tota la primera part, arri-
bant-se al descans amb un lleuger 
avantatge local, 49-47.

A la represa, però, els locals van 
aconseguir trencar el partit, millo-
rant en defensa i sense afluixar el 
pistó en atac, aconseguint el triomf.

Els mataronins s'imposen al 
Vallès just quan el calendari 
es torna més exigent

El conjunt entrenat per Alberto 
Peña, després de tornar a empatar 
amb el Sant Josep de Badalona al 
capdavant de la classificació, ini-
ciava aquest cap de setmana el 
tram més complicat del calendari, 
quan s'enfrontarà amb la majoria 
de rivals complicats de la cate-
goria. Aquest dissabte va visitar 
Granollers amb l'esperança de su-
mar-hi una victòria.

 El partit no va començar gaire bé 
per als mataronins, que van veure 
com el seu rival els superava a la 
primera meitat per 40-35.

Al tercer quart la igualtat es man-
tenia i deixava tot el partit obert 
de cara a l'últim quart, on els ma-
taronins van fer valer la seva expe-
riència per imposar-se per 67-72.

Superats a la 2a part. | ARXIU

Treballat triomf fora de casa. | ARXIU

El Mataró Feimat no pot 
sumar la 4a victòria seguida 

108 CASTELLBISBAL

88  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (10), Guallar 
(11), Serratacó (27), Cabrera (4), Rodríguez 
(1), Ventura (-), Romero (23), Espiga (5), 
Tardio (5), Miralles (2) i Traver (-). 29/49 en 
tirs de 2, 6/23 en triples i 12/19 en lliures.

PARCIALS: 26-24, 23-23, 26-17 i 33-24.

LLIGA EBA 
- Grup C

Cauen a la penúltima 
plaça
20a jornada (11-12 de març)
Castellbisbal - MATARÓ FEIMAT .. 108-88
Grub Barna - Salt ...............................79-76
Calvià - Martorell ..............................84-80
Collblanc - Menorca .......................... 56-71
ARENYS - Olivar..................................68-76
Sant Nicolau - Cornellà ...................67-53
Santfeliuenc - JAC Sants ................ 74-78

Classificació 
Calvià, 35; Martorell, 34; Menorca, 33; 
Salt, 32; Castellbisbal, 31; Collblanc, 
Cornellà i ARENYS, 30; Olivar, JAC Sants 
i Sant Nicolau, 28; Grup Barna, MATARÓ 
FEIMAT i Santfeliuenc, 27.

21a Jornada (18-19 de març)
Després de la derrota davant del Cas-
tellbisbal, el Mataró Feimat rep la visita 
del Santfelieunc, l'últim classificat de 
la taula, aquest diumenge 19 a les 18.30 
al Josep Mora, en un partit vital per no 
tornar a caure al fons de la taula.

Empaten Mataró Parc 
Boet i Sant Josep 
20a jornada (11-12 de març)
Vic - Santa Coloma ...........................85-79
Artés - Sant Gervasi .........................85-78
Granollers - MATARÓ PARC BOET ... 67-72
Sant Narcís - Bisbal ......................... 70-53
Pia Sabadell - Sant Quirze .............. 73-76
Sant Josep - CN Sabadell ................77-69
Badalonès - Sant Cugat ...................50-73

Classificació 
Sant Josep i MATARÓ PARC BOET, 37; 
Vic, 35; Sant Cugat i Artés, 34; Santa 
Coloma, 33; Granollers, 31; Badalonès i 
Sant Narcís, 28; Sant Quirze, 26; Bisbal 
i CN Sabadell, 25; Sant Gervasi, 24; i Pia 
Sabadell, 23.

21a jornada (18-19 de març)
El Mataró Parc Boet rep la visita de 
l'Artés a l'Eusebi Millán aquest dissabte 
18 a les 19.15h. Un rival que ocupa la 
cinquena posició de la taula amb 14 
victòries i 6 derrotes. A més a més, és 
un dels tres únics rivals que ha derrotat 
els mataronins, i de la manera més 
contundent, per 91 a 71. 

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet guanya a la 
pista del Granollers

67  GRANOLLERS

72  MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (-), 
Canals (2), Smith (11), Hermoso (9), 
Naharro (18), Ros (-), Franch (3), Corella 
(10), Pavkovic (6), Rubio (-) i Forcada (13). 
22 de 34 en tirs de 2, 4 de 21 en tirs de 3 i 
16 de 24 en tirs lliures.

PARCIALS: 17-11, 23-24, 16-17 i 11-20.

el Esporttot BÀSQUET
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57  DRAFT GRAMENET

50 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (-), 
Gómez (2), Murat (2), E. García (10), 
Magriñà (-), A. García (7), López (3), 
Harris (6), Turner (14) i Keohe (6). 18 de 
45 en tirs de 2, 1 de 7 en tirs de 3 i 11 de 
20 en tirs lliures.

PARCIALS: 11-7, 21-14, 9-20 i 16-9.

C. CATALUNYA
FEMENINA

S'escapen els quatre 
del davant
3a jornada (11-12 de febrer)
Gramenet - PLATGES MATARÓ ....... 57-50
GEiEG - Barça CBS ............................ 54-59
Roser - Cerdanyola ..........................50-55
Viladecans - Jet Qsport ................. 63-69
Almeda - CN Terrassa...................... 49-34

Classificació 
Barça CBS, 21; Gramenet, 20; Cerdanyola, 
19; Almeda, 18; PLATGES MATARÓ i GEiEG, 
16; Roser, 15; Jet Qsport, 14; Viladecans i 
CN Terrassa, 13.
 
4a jornada (18-19 de març)
Després de dues derrotes consecutives, 
tot i que ajustades, el Platges de Mataró 
necessita tornar a vèncer si no vol per-
dre totes les opcions de poder disputar 
la final a 4 d'ascens. El seu rival serà, un 
altre cop fora de casa, el Viladecans, un 
dels dos equips que estan empatats a la 
cua de la classificació.

El Platges de Mataró es manté 
viu tot el partit contra el Draft 
Gramenet però no pot donar 
la sorpresa  

L'equip que entrena Adrià Castejón 
viatjava a la pista del segon clas-
sificat, el Draft Gramenet, en el 
desplaçament teòricament més 
difícil del que queda de tempora-
da. I el partit ja va començar ma-
lament per a les mataronines que 
van veure com, al llarg de tota la 
primera part, el seu rival va ser 
superior. Al descans, la diferència 
era superior als 10 punts, 32 a 21.

A la represa les mataronines van 
sortir disposades a remuntar l'en-
frontament. Amb una gran defen-
sa i el seu millor joc ofensiu, van 
aconseguir empatar el partit a 41 al 
final del període. Tot i que pagarien 
l'esforç a l'últim quart veient com 
el triomf cauria del bàndol local.

Reacció insuficient. | ARXIU

S'escapa el triomf a l'últim quart 

4  MIS IBÉRICA MATARÓ

0  CP RASPEIG

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané, 
Jordi Bartrés, Eric Florenza (2), Eric 
Serra, Marc Figa (1), Oriol Lladó, Conrad 
Xicota, Àlex Cantero (1), Juan Sebas-
tián Gómez (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Va ser un partit còmode per 
a un equip que necessitava 
guanyar

L'equip del Mis Ibèrica CH Mataró 
va guanyar el cuer, el Raspeig, de 
forma còmoda per poder respirar 
una mica. No gaire, ja que la zona 
de descens continua a només dos 
punts, tot i que el cinquè classificat 
està a sis punts, en una classificació 
tremendament igualada.

A la primera part Marc Figa, amb 
el primer gol, i Eric Florenza, amb 
dos més, ja van encarrilar la victò-
ria, que va arrodonir Àlex Cantero 

a l'inici de la segona part. Després 
l'equip local es va centrar sobre-
tot en el tema defensiu per inten-
tar mantenir el zero, cosa que van 
aconseguir. I és aquest un fet que 
no aconseguia des de fa dues tem-
porades quan encara militava a l'OK 
Lliga i va derrotar el Calafell per 
3-0. Als darrers minuts va debutar 
Conrad Xicota amb el primer equip, 
i Oriol Lladó va tornar tocat del cop 
amb la tanca de la setmana ante-
rior –que el va enviar a l'hospital–, 
però ja va poder jugar.

Agafen una mica 
d'aire
Jornada 19
GEiEG - Vilanova ........................................0-2
Tordera - FC Barcelona B ........................6-0
Sant Feliu - Asturhockey ......................... 2-2
MATARÓ - Raspeig .....................................4-0
Palafrugell - Calafell.................................3-4
Arenys de Munt - Sant Cugat ................. 2-2
SHUM Maçanet - Alpicat .......................... 3-3

Classificació
Palafrugell 39; Arenys de Munt 36; Sant 
Cugat i Asturhockey 34; Tordera 31; Sant 
Feliu 29; Alpicat, Barça B i Vilanova 27; 
Calafell 26; MATARÓ 25; Maçanet 23;  
GEiEG 12; Raspeig 4 punts.

Visiten un altre rival directe
Aquest dissabte a les 20.30 el CH Mataró 
visita la pista del Vilanova, que es troba 
dos punts per sobre i al que se superaria 
en cas de victòria. En el partit de la pri-
mera volta no es va poder guanyar (1-2), 
però aquest equip pot aconseguir-ho.

El Mis Ibèrica CH Mataró 
supera el cuer sense problemes 

Celebrant un dels gols del dia. | D.F

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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Va millorar el rècord del 
Centre dels 1500 metres 
lliures en més de 8 segons. 
Berta Cantó va guanyar les 
tres proves de braça

Els nedadors del @torrot-CN Mataró 
van aconseguir grans resultats en 
el Trofeu CN Sabadell inclòs dintre 
del Circuit Català de Trofeus. 

Guillem Pujol es va proclamar 
guanyador absolut masculí del 
Trofeu, aconseguint la millor marca 
en la prova de 1500 metres lliures, 

rebaixant l'actual rècord de Mataró 
en més de vuit segons. També va 
ser primer en els 800 lliures i 2n 
classificat en 100 lliures. 

 Berta Cantó va pujar al calaix 
més alt del podi en les tres proves 
de braça; 50, 100 i 200 braça amb 
uns registres molt propers a les 
seves millors marques.

I també van acabar pujant al podi 
Carla Chaves, segona en els 400 
estils i l'Aina Triola, tercera en els 
200 esquena.

Carla Chaves, Guillem Pujol i Berta Cantó. | CEDIDA

Dos empats de l'Iluro 
HC davant el RC Polo

Guillem Pujol guanyador absolut 
del Trofeu del CN Sabadell

Bon paper mataroní al Camp. 
d'Espanya de Poomsae 2017

Tant l'equip masculí com 
el femení empaten amb el 
conjunt barceloní.

El passat cap de setmana l'equip 
masculí de l'Iluro HC que està dis-
putant la fase de permanència a la 
1a Divisió Catalana va empatar a 2 
gols al camp del RC Polo, que és el 
cuer. L'equip taronja està situat en 
5è lloc amb 11 punts, 3 per sobre 
del lloc de promoció i 4 per sobre 
de la zona de descens.

L'equip femení també va empatar 
al camp del Polo, en aquest cas a 
zero. L'Iluro ocupa el quart lloc de 
la 2a Divisió a 5 punts del tercer, 
però en posició de poder disputar 
tal com va fer la temporada pas-
sada la fase d'ascens a 1a Divisió.

Aquesta setmana el femení juga 
el diumenge a les 11.30 hores a casa 
contra el CD Terrassa, mentre que 
els nois descansen.

El Tonbal va realitzar el con-
curs més exitós sumant 9 
medalles

Aquest passat dissabte 11 de març, 
Cartagena va acollir el campionat 
d'Espanya 2017 de Poomsae in-
fantil, adult i freestyle; les dues 
últimes. El campionat comptava 
amb els esportistes més destacats 

Els lluitadors del Tonbal després del Campionat d'Espanya. | CEDIDA

de l'especialitat, en total més de 
800 competidors, 17 dels quals for-
maven part dels clubs mataronins 
Tonbal i Hwarang. 13 el primer i 4 
el segon, que van arribar a sumar 
10 medalles.

Pel que fa al Tonbal, els seus 9 
podis es van dividir en una me-
dalla d'or per a Marta Calzada i 

Héctor Poza en parella júnior, 4 
plates per a Marta Montoro i Imanol 
Martín en parella cadet, el mateix 
Imanol Martín en cadet individual, 
Toni Moreno en Màster-1 i Carlota 
Hidalgo en aleví femení grup 2.

Els bronzes van ser per a Marta 
Calzada en júnior individual, 
Marta Montoro en cadet individu-
al, Abril Martin en aleví femení i 
Sergi Serpukhovitinov en benja-
mí masculí.

El Hwarang, per la seva banda, va 
sumar una altra medalla de plata 
a les aconseguides pel Tonbal, i va 
ser per a Iris Vilardaga en categoria  
aleví femení. 

La delegació del Hwarang. | CEDIDA

el Esporttot POLIESPORTIU
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Tonbal és sinònim de garantia, ex-
periència i qualitat. Amb 19 anys de 
trajectòria en el sector de la forma-

ció i la competició de Taekwondo, l’escola 
mataronina situada al carrer Josep Vi-
cenç Foix és referència. Ho és per l’àmplia 
oferta formativa que té, oberta a tothom 
des dels quatre anys i que és la prioritat 
del centre, sigui o no per competir.

De fet, la meitat dels alumnes de l’escola 
no competeixen, ja sigui perquè no volen 
o perquè no tenen les característiques 
per fer-ho, però sí que entrenen i lluiten 
per assolir el cinturó negre.

El bon ambient i la qualitat de les 
instal·lacions, recentment ampliades, 
són dos elements més a favor per escollir 
Tonbal per a la pràctica del Taekwondo. 
El centre ha pogut ampliar a dos tatamis 
amb més de 200 metres quadrats l’espai 
d’entrenament i compta també amb una 
àmplia sala de màquines que comple-
menta la zona.

Una millora que afavoreix també la ves-
sant competitiva de Tonbal, de recone-
guda trajectòria amb molts podis en ca-
tegories infantils i juvenils, importants 
trofeus en adult i grans resultats tant en 
combat com en tècnica. Aquesta última 

www.escuelatonbal.es
Josep Vicenç Foix , 53 · Mataró

T 93 757 05 55 · info@escuelatonbal.es

75% de descompte en la matrícula, 
presentant aquest anunci

és, de fet, el punt fort de Tonbal, el que els permet destacar 
tant a nivell nacional com internacional. 

Tot plegat es complementa amb la formació en d’altres 
disciplines de les arts marcials, com la defensa personal 
o el kick-boxing.

Amb el suport de:

TAEKWONDO · KICK BOXING · DEFENSA PERSONAL · DEFENSA POLICIAL · DEFENSA FEMENINA · JUN FAN/KALI · NUNCHAKU · MUSCULACIÓ · U.V.A.
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DISPOSEM DEL SISTEMA OFICIAL HOMOLOGAT 
DE PETOS ELECTRÒNICS DAEDO

Toni Moreno:

7è Dan

Campió mundial 
i europeu.

5 vegades campió 
d'Espanya.

Mestre Nacional.

35 anys d'experiència.

Amb el suport de:

TAEKWONDO · KICK BOXING · DEFENSA PERSONAL · DEFENSA POLICIAL · DEFENSA FEMENINA · JUN FAN/KALI · NUNCHAKU · MUSCULACIÓ · U.V.A.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

19 de març

18.00h // 
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) //
Entrada: 7€.

AKÄSHIA, EL VIATGE DE LA LLUM
TITELLES I MÀGIA 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Discconcert
Diumenge 19 març / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Preu col·laboració: 5€.
Sessió de discoteca amb DJ 
Pulpi. Organitzat per l'associació 
Entramat, dirigit a persones amb 
diversitat funcional. 

Audicions d'alumnes
Dilluns 20 i dijous 23 març / 
18.30h / Auditori La Saleta (Pl. 
dels Bous, 1. Mataró)
Doble sessió d'audició d'alumnes 
de l'Escola de Música Liceu Mataró 
i amb la col·laboració d'alumnes 
d’extraescolars de música de l’Es-
cola Balmes.

'Big Band Jazz Maresme + 
Tricia Evy'
Divendres 24 març / 21h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Anticipada: 15€. Taquilla: 18€.
Primer concert del 4t cicle "A la Vora 
del Jazz". Homenatgen una de les 
grans veus del jazz, Ella Fitzgerald.

TEATRE I DANSA //

'Mamma Mia!'
Dissabte 18 i 19 març / Dissabte 21h 
i diumenge 18h / Sala Cabanyes (La 
Riera, 110. Mataró) / Platea: 13€. 
Amfi teatre: 11€. També: 25 i 26 de 
març, 1, 2, 8 i 9 d’abril.
Espectacle musical dirigit per Antoni 
Blanch, amb Georgina Blanch a la 
direcció musical i les coreografi es 
a càrrec de Carla Pérez.

Certamen Carnavalesc Ciutat 
de Mataró
Dissabte 18 març / 17h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Preu: 6€.
Quarta edició del Certamen de 
comparses i xirigotes de la ciu-
tat, dins de les Jornades del Dia 
d'Andalusia 2017.

'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.

'Postmortem'
Diumenge 19 març / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.

Guia cultural

AKÄSHIA, EL VIATGE DE LA LLUM

La companyia El Cau de l'Uni-
corn presenta un espectacle 

infantil diferent i ple de sensacions 
amb música, titelles i actors amb 
llum negra. L’Alba és una nena a 
qui la llum i la màgia acompanyen 
des que va néixer. Les seves ganes 
d’aprendre la portaran 
a llegir tots els 
llibres de la 
seva escola 
primer, i des-
prés també 
els de la bi-
blioteca del 
seu poble.
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Espectacle de cinc escenes tragi-
còmiques al voltant de la mort, a 
càrrec de la Cia. La Fusta.

Perifèric Poetry + micro obert
Dijous 23 març / 21h / Cafè de 
Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró) /
Taquilla inversa.
Projecte poètic-musical de David 
Casadellà "CD 1999", produït i mu-
sicat per Javier Gras (guitarra) i 
Marcelo Masciadri (teclats). 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 17 març / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "La Blancaneu i els 
nans polits", de Vivim del Cuentu.  
Dimecres 22 març / 17.30h: Art 
Time 'La primavera', taller d'acti-
vitats plàstiques. 

Dijous 23 març / 17.30h: Dijous a 
la Biblio: conte i manualitats "En 
Santi va a la biblio", de la Fundació 
El Maresme.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dissabte 18 març / 18h: Storytime 
babies: "Welcome to the Jungle", 
L’hora del conte en anglès per a 
infants de 0 a 3 anys.
Dimarts 21 març / 18h: L'Hora del 
Conte Especial Dia Mundial de la 
Poesia "El cargol Mossi i el cuc", a 
càrrec de la companyia La Closca.

'Taller de disseny de mitges 
i mitjons'
Diumenge 19 març / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1. Mataró). Entrada lliure.
Taller de creació infantil, recoma-
nat per a nens/es de 5 a 12 anys. 

'Menuda'
Diumenge 19 març / 18h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 5€. 
Taquilla: 6€.
Espectacle de titelles a càrrec de 
la companyia Estenedor Teatre.

'Mentides?'
Dissabte 18 març / 18h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Lola 
Casas. Amb la il·lustradora, Cristina 
Losantos, i l'editora, Cesca Mestres.

Col·lecció Bassat. Revisitem 
els 80
Diumenge 19 març / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Pares i fi lls ens passejarem per 
les obres dels anys 80 a través de 
la visió de 28 artistes de renom.

TEATRE /

'Ragazzo'
Divendres 17 març / 20.30h / La Sala 
d'Argentona (Pl. Nova, 3. Argentona) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 13€.
Aquesta obra és un cant a la vida, 
a la dignifi cació de les històries 
personals, a la reivindicació de la 
memòria col·lectiva.

MÚSICA /

Gaby Mirabet & Sergio Belloso
Dissabte 18 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Jazz íntim i delicat, duet format per 
un saxo alt i una guitarra. Des de la 
tradició dels standards i obrint-se 
cap a formes més experimentals.

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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LLIBRES /

'Sons d'Època'
Dijous 23 març / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) 
Presentació del llibre de Maria 
Teresa Julià, amb Pere González 
(músic) i Glòria Farrés (doctora fi -
losofi a, traductora i crítica literària).  

DOCUMENTAL /

'Guardianes de la fe'
Divendres 17 març / 21h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 7€.
Projecció del documental dirigit 
per Jaume Vives, sobre la per-
secució dels cristians a Líbia i 
a l’ Irak.

'On bouquine!'
Divendres 17 març / 19h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en francès: novel-
la "Permission", de Céline Curiol.

'Al paranimf! La primera revolta 
estudiantil'
Divendres 17 març / 19.30h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24 Mataró)
Presentació del llibre de Maria Coll.

Vermut literari amb Marta Pera
Dissabte 18 març / 12h / Centre de 
Formació Permanent Tres Roques 
(Pl. del Canigó, 7 Mataró)
La traductora mataronina Marta 
Pera, parlarà de la seva feina.

Poetes de la resiliència
Dissabte 18 març / 12h Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24 Mataró)
Recital poètic com a arma de lluita 
contra la malaltia.

Presentació temporada 2017 
dels Armats de Mataró
Dissabte 18 març / 18h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència de José Antonio Ruiz 
sobre la Dècima Fratensis, i pre-
sentació de la revista Armats de 
Mataró i els cartells dels actes de 
Setmana Santa 2017.

'Camí d'anada i tornada'
Dilluns 20 març / 19.30h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24 Mataró)
Conversa entre les dues autores 
d la novel·la, Emma Vilarasau i 
Montse Barderi. 

'Quins són els aspectes nu-
tricionals més importants en 
nens en edat escolar?'
Dimarts 21 març / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) / Gratuït.
Xerrada a càrrec d'Isabel Lorenzo, 
nutricionista.

Seminari: 'Sexe, desenvolupa-
ment i evolució'
Sala d'actes Can Palauet (c. d'en 
Palau, 32. Mataró).
Dimarts 21 març / 19:30h: "Selecció 
sexual: perquè els mascles lluiten 
i les femelles trien?" xerrada de 
Ferran Sayol i Mariona Ferrandiz.
Dijous 23 març: "Sobreviure mal-
grat les di cultats: els am bis i la 
perpetuació de l’espècie" xerrada 
e Gustavo Llorente.

'Feines i menesters / Les do-
nes a les comunitats jueves 
medievals'
Dimarts 21 i 28 març / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades  a càrrec de Sílvia 
Planas, directora de l'Institut d'es-
tudis Nahmànides de Girona i Irene 
Llop, de la UVic. 

'Curant-nos i cuidant-nos des 
de dins'
Dimecres 22 març / 18.30h / 
Clínica Issa (c. Nou, 46. Mataró) / 
Gratuït / Inscripció prèvia: 93 790 
22 14 o gemma@clinicaissa.com.
Xerrada de Psico-osteopatia orgà-
nica com a teràpia holística.

'Teixim el cos de la dona'
Dissabte 18 març / De 10.30 a 
12.30h / Espai Gatassa (c. Josep 
Monserrat Cuadrada, 1. Mataró)
Taller en família amb l’artesana 
Olga Serral. 

L'Hora del Conte especial Dia 
de la Dona 
Dimecres 22 març / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró Mataró).   
"Quines unes, elles!", selecció 
d'històries de dones a càrrec de 
Mariona Trenchs. 

Buc de contes
Dijous 23 març / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Críctor", De 
Tomi Ungerer.

XERRADES I LLIBRES /

Presentació de treballs de la 
'Vuitena Mostra Eureka!'
Divendres 17 març / 16h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
L'alumnat de diversos centres edu-
catius de Mataró explica els seus 
treballs de recerca d’Humanitats 
i Ciències Socials. 

'Que no pase más'
Divendres 17 març / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Projecció del documental i poste-
rior col·loqui, sobre la realitat dels 
accidents mèdics i la indefensió de 
les víctimes.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'El model de política exterior'
Dimecres 22 març / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Vicent Partal, 
periodista i director de VilaWeb. 
Organitza: Òmnium Cultural i ANC.

'De vendre frigorífi cs a cons-
truir les millors tenores'
Dijous 23 març / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Miquel 
Puigdellívol, artesà. Amb les inter-
vencions musicals d'Enric Ortí, de 
la Cobla Sant Jordi, i Xavi Piñol, 
de la Cobla Marinada.

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 //

Diada de l'ensenyament públic
Diumenge 19 març / Nou Parc 
Central de Mataró
10.30h davant l'institut Damià 
Campeny, plantada de gegants. 
10.45h, Cercavila. 11.30h al Nou 
Parc Central, ballada de Gegants. 
12h, lectura manifest. 12.15h, ac-
tuacions musicals d'alumnes de 
primària i secundària de la ciutat.

Serra la vella
Diumenge 19 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tallada de la tercera pota de la 
Vella Quaresma. 

Diada de la canalla
Dissabte 18 març / D'11 a 13h i de 
17 a 19.30h / Plaça Santa Anna 
(Mataró)
Activitats per a nens i nenes vincu-
lades als castells: grups d'anima-
ció, jocs, tallers de castells, xoco-
lata amb melindros i una actuació 
castellera Capgrossos de Mataró. 

RUTES I VISITES //

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

Ruta poètica
Dissabte 18 març / 12h / Des de 
l'Ermita de Sant Sebastià fi ns a 
Biblioteca Municipal (Argentona)
Poètiques Parades a una vintena 
de comerços, on es recitaran po-
emes, acompanyats de música en 
directe. Vermut en acabar.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Agenda núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017

Agenda 1763.indd   5 15/3/17   15:44



'Col·leccionisme cinematogràfi c'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Del 19 al 
31 de març.
Mostra de postals antigues, pro-
grames i cartells de cinema.

30è aniversari Passió Infantil
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Inauguració: 
dijous 23 de març a les 19h. Fins 
al 18 d'abril.
Història dels 30 anys de la passió 
infantil de Mataró. 

'La restauració de la Capella 
dels Dolors'
Museu Arxiu de Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró) / Fins a 
l'1 d'abril.
Fotografi es, breus explicacions, 
màpings i un documental.

'Elisa F. Jufré: camí(ns)'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / 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) / Fins al 27 d'abril. 
Obra de Pere-Màrtir Brasó.

'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.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
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.

'Històries dins d'una ampolla'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Fins al 
31 de març.
Col·lecció de l’artista mataroní 
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.

'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.

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

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

'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.

'Mans amb història'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 30 d'abril.
Mostra fotogràfi ca.

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

VISITA GUIADA //

'El relat d'una exposició' i 'El 
procés del relat' 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Visita comentada familiar: 
diumenge 19 de març a les 12h. 
A càrrec dels alumnes de 5è 
de les escoles Angeleta Ferrer i 
Montserrat Solà de Mataró.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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formació per tal de poder ofe-
rir als nostres pacients els trac-
taments més actuals, d'alta 
qualitat i amb les màximes 
garanties"
Com a tret diferencial, la sala d'es-
terilització és visible des de la sala 
d'espera, la qual cosa permet al 

 La Clínica Dental Doctora Rosa 
Mª Ros és una nova clínica situada 
al cor de Mataró, a peu de carrer 
i de fàcil accés, formada per un 
equip d'odontòlegs i auxiliars amb 
més de 25 anys d'experiència. 

"Som un equip en contínua 

La Dra. Ros estrena clínica al cor de Mataró

Una clínica dental pensada 
per a tota la família

pacient comprovar el meticulós 
sistema d'esterilització per ga-
rantir unes escrupoloses mesu-
res higièniques.

La prevenció, assessorament i 
cura de les afeccions bucoden-
tals són les nostres prioritats. Som 
una clínica familiar, preparats per 
tractar des del moment de l'emba-
ràs, els bebès, els infants, els ado-
lescents, els adults i la gent gran.

"Volem ser el teu odontòleg 
de referència des de l'exercici 
honest de la nostra professió". 

Ciutat
 
Publirreportatge núm. 1763 del 17 al 23 de març del 2017
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ACTIVITATS //

'Hàbits saludables a la vellesa'
Dimarts 21 març / 18h /  Casal 
Municipal Gent Gran de la Llàntia 
(C. Nou de la Mercè, 60. Mataró).
Conferència a càrrec de Creu Roja. 
14è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

COMUNICACIONS: "Del telè-
graf a Internet.com. Les co-
municacions canvien el món"
Dimecres 22 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Lluís Prat, enginyer en 
Telecomunicacions.

Grup de lectura 
Dijous 23 març / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent 
gran amb la novel·la "Memòries 
d'Adrià" de Marguerite Yourcenar. 
Organitzen: Consell Municipal de la 
Gent Gran i Fundació Iluro.

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 poètic-foto-
musical del grup de poesia 'Somni'. 
• Ball: tots els diumenges a les 17h. 
• Juguem tots: cada dimecres a les 
16h. • Petanca: melé cada diumenge.

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Català (divendres). Ball 
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns 
i dimecres). Informàtica (de dill a 
dij). Patchwork (divendres). Petanca 
(grup femení dimecres de 17 a 19h i 
grup masculí cada dia de 10 a 12h). 
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i ratlla 
(dimarts tarda). Pilates i Ioga (dilluns 
i dimecres). Jocs de taula. • Es fan 
tripletes de petanca femenines (in-
teressats contactar amb el casal).

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 20h. 
• Caminades: dimarts matí, a les 8h. 
• Melé de petanca, dimarts matí a 
les 9h. • Cursos i tallers: Puntes de 
coixí, Country, Balls de saló, Pintura, 
Dibuix, Taller memòria, Havaneres, 
Relaxació, Català, Club de lectu-
ra, Anglès, Conversa amb Anglès, 
Informàtica, Fotoshop, Modisteria, 
Art fl oral, Pintura sobre Roba, Tai-txi. 

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017Gent gran
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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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Apunts
psicològics

El TIC (Tecnologia d'Informació-
Comunicació) ens dona de for-
ma immediata tota mena d'infor-
mació. És immediata ja en temps 
real des de qualsevol lloc. A més, 
ara, la feina es porta a casa i pesa 
més, que feta únicament en ho-
rari laboral.

Això pot portar a un desballes-
tament (desquicio) mental impor-
tant. També, és ben cert, depèn de 
la fortalesa de l'ego, que sempre té 
un límit. Així i tot, ningú se'n des-
lliura de la influència de SALTAR-
SE STOPS, és a dir, no poder tenir 
un temps de pau, tranquil·litat, de 
silenci, de repòs. Un món interior.

La ment sempre ocupada o pre-
ocupada o obsessionada. Un molí 
que mai reposa, sempre està tri-
turant. Però, què tritura? Passió, 
impulsos, fantasies tòxiques, en-
veja, odi. Per triturar això no cal 
fer cap esforç ni stops. En can-
vi, triturar estimació, respecte, 
fantasies constructives, respecte, 
això demana un esforç mental o 
fer stops. ATURAR-SE i RUMIAR.

Un dels elements de la moderna 
societat tecnològica, tecnificada, 
medicalitzada, globalitzada és fer-
ho tot ràpid per tal de no pensar, 
reflexionar. La gran dificultat de 
saber esperar. Saber esperar és 

madurar. La maduració emocional 
no es pot fer de forma artificial, 
com voldria molta gent, i malau-
radament també alguns pares. El 
problema és: Què vol dir madu-
rar? Només ser autònom? L'Ésser 
Humà és molt complex, incomplet 
i sempre en canvi. Cal aprendre a 
fer stop. Aturar-se de tant en tant. 
I viure la pau interior. 
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

L'Stop diari contra la immediatesa
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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
P. 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
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

La Bella y la Bestia  [dv.-ds.] 22:40  [dv.+dg.]  20:20

 12:00  12:30  16:00  16:40  17:20  18:00  19:20  20:00  22:00  00:40

       [dg.-dj.]  20:30   [dv.-dg.+dc.] 18:40  20:40  21::20  23:30    [dl.+dj.] 21:00 

    [exc. dj.] 16:20  19:00     [VOSE] 12:15     [VOSE dm.]  21:00

Crudo  
 19:05  00:40        [dv.-ds.] 22:00      [dg.-dj.] 22:40    [exc. dm.] 22:40

        [En VOSE] 12:15        [En VOSE dm.]  20:40

Incerta Glòria  [En català] 12:10  16:00  19:00  21:30  00:50         

El fundador 12:10         [dl.-dm.+dj.] 18:45

Gold 00:15      [dv.+dl.-dj.] 16:00

Kong: la isla calavera 12:10  16:30  19:15  22:00  00:30

Logan 12:00  16:15  19:05  00:00   [exc. dm.] 22:00   [VOSE dm.]  22:00

El guardián invisible 16:20  19:15  22:00  00:40

Es por tu bien 12:15  16:00  18:30  20:15  22:50  01:00

Moonlight 22:20

Lo que de verdad importa 12:15      [dv.+dl.-dj.] 16:00

La gran muralla 00:15      00:15      [dl.-dj.] 20:20

50 sombras más oscuras [dl.-dj.] 22:30       

Batman lego 12:15  16:00

Ballerina 12:20  16:00  18:15

Múltiple 23:15

La ciudad de las estrellas- La la land 16:30   [dl.-dm.+dj.] 21:30

Sueño de una noche de verano (ballet) [dj.] 19:15 

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

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

El editor de libros 21:00 (18 març)         19:00 (19 març)     

Blinky Bill, el koala 17:00 (18 març)         17:00 (19 març)     

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

Lion 18:00  20:15 (19 i 20 març) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Imperium  
 16:00  20:30       [dv.-dg.] 18:30  22:40         [dl.-dj.] 18:10  22:30

La Bella y la Bestia  16:00  18:00  19:00  20:00  22:00

Incerta Glòria  [En català] 
 16:10         [dv.-dg.] 18:20  20:30  22:40         [dl.-dj.] 18:00  20:10  22:20

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

Logan 16:00     [excepte ds.] 19:30  22:15      [ds.] 20:00  22:30

El guardián invisible [dv.-dg.] 18:00  20:20         [dl.-dj.] 17:45  20:10

Es por tu bien 18:10      [dv.-dg.] 20:40  22:30         [dl.-dj.] 20:15  22:15

50 sombras más oscuras [dv.-dg.] 22:40         [dl.-dj.] 22:30

Ballerina [excepte ds.] 17:45      [ds.] 18:15

La ciudad de las estrellas - La La Land 22:30

Batman lego           16:00            La gran muralla 16:00 

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

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

 Pel·lícula guanyadora de la 
Conxa d’Or al Festival de Cinema 
de Sant Sebastià, la cinta xinesa 
“Yo no soy Madame Bovary” de 
Xiaogang Feng s’embolcalla d’un 
distingit reclam artístic gràcies als 
diferents formats de projecció que 
utilitza, com el circular.
     El tret visual d’enquadrament 
circular es mantindrà pràctica-
ment durant tot el fi lm mentre la 
història esdevé una crònica ad-
ministrativa laberíntica en què 
una dona mou cel i muntanya per 

Una dona xinesa per un forat
'Yo no soy Madame Bovary', de Xiaogang Feng

anul·lar el seu divorci fraudulent. 
Allà on alguns han volgut veure un 
fi lm de denúncia del poder del ge-
gant xinès, jo crec que, en realitat, 
es tracta d’una faula moderna so-
bre una tossuda dona abandonada 
que en la seva lluita és capaç de 
commoure els més alts dignata-
ris del país.
      L’originalitat d’aquest fi lm pre-
sentat dins d’una rodona s’esgota 
ben aviat tot i el joc de formats, i 
el pretès melodrama femení amb 
rerefons polític sobre una dona re-
bel i dissortada resulta fi nalment 
força ingenu.

  

Una imatge del film. 

Pregunta de la setmana
Com es deia el famós canelobre 
de la versió animada 'La Bella y 
Bestia?

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

Resposta del núm. 1761
"Warren Beatty i 
Faye Dunaway"

Guanyadors:
· Rosario Albas Lanao
· Agustí Fernández Sargatal

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

*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

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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ELECTRICITAT-FONTANERIA
GAS-CLIMATITZACIÓ

Pressupostos sense compromís

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

SOM
PROFESSIONALS

Cinemes Les estrenes núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017

LA BELLA Y LA BESTIA

Adaptació a imatge real del clàssic de 
Disney "La bella i la bèstia", que explica 
la història d'una jove que per salvar 
el seu pare, decideix anar a un castell 
i quedar allà atrapada al costat d'una 
bèstia maleïda.
Direcció: Bill Condon
Intèrprets: Emma Watson, Dan Stevens, 
Luke Evans, Emma Thompson
123min

INCERTA GLÒRIA

Plena Guerra Civil Espanyola, al front 
d'Aragó, any 1937. En Lluís, un jove oficial 
republicà està destinat a un lloc tem-
poralment inactiu en un erm desert, on 
coneix una enigmàtica vídua de la qual 
s'enamora.
Direcció: Agustí Villaronga
Intèrprets: Terele Pávez, Oriol Pla, Juan 
Diego, Marcel Borràs
115min

IMPERIUM

Film basat en la vida de Michael German. 
Un agent de l'FBI treballa encobert per 
trobar i detenir un grup de persones que 
creuen en la supremacia blanca. Aquest 
grup es considera molt perillós i buscarà 
el caos per mitjà d'una bomba bruta. 
Direcció: John Lee Hancock
Intèrprets: Daniel Radcliffe, Toni Collet-
te, Burn Gorman, Nestor Carbonell
109min

LOS HOLLAR

John Hollar és un aspirant a artista que 
ha de sortir de la seva còmoda vida a 
Nova York per ajudar la seva família. 
Això passarà mentre ha de lidiar amb un 
germà desvalgut, un pare amb ansietat i 
el seu antic amor de l'escola.
Direcció: John Krasinski
Intèrprets: Anna Kendrick, John Kra-
sinski, Margo Martindale
88min

CRUDO

Justine, de 16 anys, viu en una família on 
tots són veterinaris i vegetarians. És una 
estudiant brillant i prometedora, però 
en ingressar a la facultat de veterinària 
descobreix un món decadent i no trigarà 
a caure en temptacions.
Direcció: Julia Ducournau
Intèrprets: Garance Marillier, Ella Rum-
pf, Rabah Nait Oufella
98min

SAFARI

Ulrich Seidl segueix a turistes austríacs 
que viatgen a Àfrica per caçar zebres i 
girafes. Seidl divideix en "temes" la seva 
investigació, intentant entendre i fer-nos 
entendre què passa pel cap d'aquesta 
gent, per què maten animals.
Direcció: Ulrich Seidl
Intèrprets: Gerald Eichinger, Eva Hoff-
man, Manuel Heichinger
91min

Tot Cinemes 1763.indd   4 15/3/17   9:58
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Millores en transport públic de contrapartida 
als acords per a la qualitat de l'aire 
Mataró exigeix que el municipi formi part de la zona 2 de l'ATM i que la Targeta Verda no es 
limiti només als veïns de l'àrea metropolitana"

Medi ambient: Redacció

 L'Ajuntament de Mataró dema-
na que el municipi sigui compen-
sat amb millores en el transport 
públic com a contrapartida als 
compromisos de la Cimera per 
a la Millora de la Qualitat de l'Ai-
re celebrada la setmana passada. 
L'alcalde, David Bote, aplaudeix 
la unanimitat política i social per 
reduir la contaminació a la proxi-
mitat de Barcelona, però alhora 
reclama "ajudes" per treballar en 
aquest camí. "No només volem ser 
executors, sinó també motors" de 
la millora atmosfèrica, ha senyalat. 

Per aquest motiu, Bote insisteix a 
demanar que Mataró passi de la 
zona 3 a la zona 2 dins les tarifes 
de l'ATM i exigeix que la Targeta 
Verda s'estengui més enllà de l'àrea 
metropolitana.

La Cimera celebrada va instar 
els municipis més propers a la 
conurbació de Barcelona, com 
Mataró, a millorar la qualitat medi-
ambiental amb diverses mesures. 
Entre altres, se'ls demana reduir la 
mobilitat motoritzada, reforçar el 
transport urbà cap a les estacions 
de tren i fomentar els aparcaments 
dissuasoris, i endurir el control 
sobre els carrils de bus exprés per 

garantir que no se'n fa un mal ús. 
L'alcalde de Mataró, David Bote, 
accepta aquestes mesures per ac-
tuar de forma "immediata", però 
també vol que els municipis siguin 
recompensats.

Que l'àrea metropolitana no 
permeti l'entrada de cotxes de 
fa més de 20 anys no implicava 
que aquests cotxes deixessin de 
circular per ciutats com Mataró, 
amb tota la contaminació i emis-
sions que això implica. Bote posa 
d'exemple l'eliminació de la bo-
nifi cació per a cotxes de més de 
25 anys d'exemple que Mataró 
treballa en aquesta línia.

 "Si realment ens creiem un ob-
jectiu comú, calen polítiques que 
potenciïn que més gent agafi el 
transport públic", assegura. És 
en aquest sentit que Bote va 
demanar al conseller Josep Rull 
una revisió del sistema tarifari, 
perquè Mataró deixi d'estar situ-
ada a la zona 3 de l'ATM i passi a 
formar part de la zona 2, fet que 
abaratiria el preu dels bitllets 

de transport. Alhora, l'alcalde 
també va reclamar la compli-
citat de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) pel que 
fa al desplegament de la futura 
Targeta Verda.

David Bote veu amb bons ulls 
que aquest mateix 2017 es 
vulgui començar a premiar els 
conductors que desballestin els 

cotxes contaminants proporcio-
nant-los una targeta per utilitzar 
el transport públic gratuït du-
rant tres anys, però considera 
insuficient que la mesura estigui 
només pensada per a la prime-
ra corona metropolitana. "Si la 
Targeta Verda ha de ser una 
bona mesura per incentivar el 
transport públic, ho ha de ser a 
tot el territori", conclou.

Que Mataró formi part de la zona tarifària 2

La Cimera per la Qualitat de l'Aire, on va ser present David Bote Cedida

CulturaCiutat núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Els treballs de recerca protagonitzen l'Eureka
Un any més se celebra la mostra que anirà seguida d’una jornada de presentacions 
orals i audiovisuals dels treballs el dia 17 de març

Educadors: Redacció

 Arrenca la vuitena edició de 
la mostra Eureka! de Treballs de 
Recerca d'humanitats i de ciències 

socials de Mataró, amb l’habitual 
exposició de pòsters i memòries 
escrites, a la biblioteca pública 
Pompeu Fabra. Ja es pot veure la 
mostra de treballs dels alumnes 

inscrits a la biblioteca fi ns al dia 
17 de març, en què se celebrarà la 
jornada de comunicacions orals i 
audiovisuals. 

La jornada és una iniciativa 

AMB EMPENTA
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Paral·lelament s’organitza un certamen per dissenyar el cartell, el 
diploma i la decoració de la sala on tindran lloc les presentacions 
orals. A més d’exposar les memòries escrites dels treballs de re-
cerca, també es mostrarà una selecció dels cartells elaborats pels 
alumnes de l’Institut Alexandre Satorras.

També pels artistes

del grup de treball Eureka!, que 
compta amb la col·laboració de 
la Direcció municipal d'ensenya-

ment i del Centre de Recursos 
Pedagògics. 

Estimular els dos àmbits
Amb aquesta mostra es pretén es-
timular l’elaboració de treballs en 
el camp humanístic i social entre 
els estudiants de Batxillerat, així 
com difondre els treballs a la ciutat 
i oferir als alumnes la possibilitat 
de publicar els seus treballs i pre-
sentar-los davant d’un públic de 
forma excepcional.

És la vuitena edició 
d'aquesta mostra, que 
acaba avui amb la 
jornada de presentacions 
orals dels millors treballs 
humanístics i socials

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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L'edifici empresarial del TecnoCampus Daniel Ferrer

a l’edifi ci TCM3, reservat a em-
preses mitjanes i grans, des d’on 
dirigeixen les operacions per a 
Espanya i Portugal. A més, en el 
cas de Schunk, en col·laboració 
amb l’Escola Superior Politècnica 
del TecnoCampus, ha impulsat 
un centre d’experimentació (Tec-
Center) relacionada amb la seva 
activitat.

Multivac fabrica maquinària 
per a “packaging” i, a més de 
les ofi cines i els serveis tècnics 
al TecnoCampus, té una planta 

Multivac fabrica 
maquinària per a 
'packaging' i Schunk 
produeix peces 
de robòtica

 Les empreses alemanyes Mul tivac 
i Schunk s’han instal·lat aquest mes 
de març al Tecnocampus. Es tracta 
de dues multinacionals situades 

de producció a Sant Cebrià de 
Vallalta. Schunk, per la seva ban-
da, té tota la fabricació a Alemanya, 
on produeix peces de robòtica per 
a diversos usos. Les dues empre-
ses són generadores d’ocupació 
d’alta qualifi cació, especialment 

adreçada a estudiants de les bran-
ques de les enginyeries: 77 em-
pleats en el cas de Multivac, i 14 
en el cas de Schunk. En tots dos 
casos són empreses de l’anomena-
da indústria 4.0 relacionada amb 
les noves tecnologies.  | Redacció

Dues multinacionals alemanyes 
s'instal·len al Tecnocampus

amb Empenta
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'Paraula de Stone' la exposició en homenatge a Jordi Tardà Daniel Ferrer 

La UBM organitza un concurs d’establiments comercials 
amb motiu de l’exposició homenatge a Jordi Tardà

El Rock visitarà els aparadors 
de la ciutat

 Els establiments associats a 
la Unió de Botiguers de Mataró 
(UBM) decoraran els seus apa-
radors amb elements al·lusius al 
Rock per tal de potenciar i acti-
var el comerç de la ciutat. També 
tenen la voluntat de donar a co-
nèixer la mostra, exposada a la 
seu de la Fundació Iluro, sobre el 
patrimoni col·leccionat de Jordi 
Tardà al voltant de Rock, titulada 
'Paraula d'Stone'.

L'exposició està sent un èxit, la 
mostra més visitada dels darrers 
anys a la ciutat amb milers de vi-
sitants des de la seva obertura.

La Setmana del Comerç
Aquesta activitat està emmarcada 
dins els actes de la 1a edició de la 
Setmana del Comerç que organitza 
la Generalitat de Catalunya com 
una iniciativa pionera que concen-
trarà un bon nombre d’esdeveni-
ments de promoció, d’intercanvi 
d’idees i d’espais de trobada arreu 
del territori català. | Laia Mulà

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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COMPRA VENDA 

COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros. 631.565.231 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
COMPRO VIVIENDAS 93.792.61.33 
CABRERA DE MAR. Torre Venda. 
Amb vistes. 365.000€. 600.420.671 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi 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

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 
BUSCO NAVE ALQUILER. Mínimo 
300m2. 657.440.589 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

TREBALL

SALÓ NESSECITA NOIA o noi per-
ruquera amb nocions de estètica 
per caps de setmana. 679.694.902 
COSEDORA INDUSTRIAL, TALLER 
muestras bañadores, punto. 
Experiencia, papeles. Media jorna-
da, completa. Mataró 682.454.204

TREBALL

M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
BUSCO TRABAJO EXTERNA /por ho-
ras. Referencias. 637.103.505 
SE OFRECE SEÑORA limpieza y cui-
dado personas mayores. 631.208.173 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/h. 
602.846.034 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 8€/h. 
632.503.272 
CHICA BUSCA TRABAJO. Lim-
pieza, cuidado mayores, niños. 
698.391.628 
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
695.757.835 
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 
ME OFREZCO HORAS tardes pa-
ra cuidado mayores, limpieza. 
617.993.949 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639
NOIA CERCA NETEJA per hores. 
632.665.850 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PEYCAR. REFORMAS. Mejores preci-
os. 657.746.302 /625.508.391 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469 
TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO 
armarios, correas persianas, grifos, 
wc, pintura. Tel. 631.780.607 
TRANSPORTE nacional / interna-
cional / pequeños recorrido. Ikea, 
Bricodepot... desde 20 €/hora. 
615.478.539 
P I N TO R,  P R ES U P U ESTOS 
AJUSTADOS. 607.480.942 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MASAJE DESCONTRACTURANTE, 
Refl exología, Reiki. Luis 687.727.729 
AUXILIAR GERIATRIA TITULADA. 
Mucha experiencia. 690.947.411 
PALETA EXPERIENCIA ECONÓMICO. 
También pintura. 653.796.506 
PINTOR PINTURA EN general y de-
corativa. Económico 635.106.282 

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

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

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 WhatsApp 
TREBALLS D’ELECTRICITAT, AIGUA 
i gas. Pressupost sense compromís. 
658.981.610 Joan 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
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 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165  
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 110P 
667.955.000 Mataró 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 1h. 
30€, 1/2h. 20€. 615.719.971 
NOVEDAD TRAVESTI. Jovencita. 
Precioso cuerpo. 666.861.290 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
MASAJE TÁNTRICO TATIANA 23 
años. 631.129.242 
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l’Esplanada, 72 Mataró
T. 937 908 002

NECESSITEM
Voluntaris/es

per acolliment linguïstic
de català i/o castellà.

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Prepara’t per a una nova feina.
Cursos subvencionats per a aturats. Preinscripció.

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

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

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

· Gestió administrativa i financera
  del comerç internacional.
 Dates: 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
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Pep Llauder.

Miquel Àngel Vadell, regidor d'Educació

Arxiu 

 D. Ferrer 

  El regidor d’Educació de l’Ajun-
tament Miquel Àngel Vadell s’ha 
dirigit per carta a l’AV de Rocafonda 
després de les crítiques de l’entitat 
al nou institut ‘Les Cinc Sénies’, 
per la seva ubicació i provisiona-
litat. “Es molt sorprenent que un 
fet tan important i positiu que ho 
és encara més ateses les restricci-
ons existents a Catalunya per crear 
nous centres de secundària, quan 
hi ha escreix d’edifi cis de primària, 
sigui valorat amb tants prejudicis i 
pors per entitats veïnals de la zona”, 
es queixa Vadell. El regidor, surt al 
pas del comunicat de l’Associació 
de Veïns assegurant que “podem 
aconseguir que el nou equipament 
sigui un espai de cohesió social i 
de convivència en l’heterogeneïtat 
pròpia de la ciutat de Mataró, el seu 
disseny educatiu i la seva oferta a 
mitjà termini estaran orientats en 
aquesta direcció”. En aquest sentit 
recorda que el nou IES “serà un 
equipament de ciutat, amb pro-
jecció comarcal” i recorda que 
la ubicació a la Ronda de Rafael 
Estrany és un punt en matèria de 

El regidor Vadell s’estranya de “tants prejudicis i pors” 
per part de l’AV Rocafonda a l'IES Les Cinc Sénies 

“L'institut serà un espai de 
cohesió social i convivència” 

 Dissabte passat va morir, als 
83 anys, Pep Llauder i Perajoan. 
Llauder, que en un Perfi l al Tot 
Mataró el 2008 es defi nia a si ma-
teix com "tastaolletes molt senti-
mental" va ser una persona molt 
implicada amb la cultura mataro-
nina, tant a la Sala Cabanyes com 
al Foment Mataroní. Llauder va 
treballar a l'Ajuntament de Mataró, 
en àrees com l'atenció a la Gent 
Gran o a la regidoria de Benestar 
Social. La seva última tasca pro-
fessional a la seva ciutat va ser al 
Centre Cívic de Cerdanyola.
Un cop jubilat, Llauder va ser pre-
sident del Casal de la Gent Gran 
del Parc poc després que s'estre-
nés el nou edifi ci i va ostentar el 
càrrec durant més de deu anys.

Home de teatre
En l'àmbit cultural, Llauder va fer 
muntatges a la Sala Cabanyes, a 
més de participar en diverses acti-
vitats de la secció teatral del Centre 
Catòlic. Home de teatre a la ciu-
tat, també va estar molt vinculat 
al Foment Mataroní en els seus 
anys més prolífi cs, sent per exem-
ple autor dels seus gegants. .  | Red

Va ser President del 
Casal del Parc

Mor Pep Llauder, 
home de cultura i 
atenció a la gent gran

planifi cació que data del 2005 i que 
s’ha ratifi cat, amb amplis suports, 
al Ple Municipal.  

Un projecte potent
Vadell, que va més enllà del con-
cepte d’institut i avança que es vol 
treballar d'acord amb la idea de 
“campus educatiu de secundària” 
serà un projecte reforçat amb la 
ubicació escollida: “Les bones con-
dicions de mobilitat del solar amb 
4 línies de bus  i vials de connexió 
amb el conjunt de la ciutat abona 
l’encert de la ubicació del nou ins-
titut Les Cinc Sénies de Mataró.”

Vadell demana col·laboració a 
l’entitat veïnat, admetent la pres-
sa amb què s’ha anunciat i recor-
da que “l’Institut Les Cinc Sénies 
començarà amb una orientació 
pedagògica innovadora, amb un 
equip de professorat destinat vo-
luntàriament per endegar un nou 
projecte educatiu a la ciutat, basat 
en la metodologia del treball per 
projectes, amb multilingüisme, 
treball cooperatiu, i la implicació 
de les famílies”. | Red
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Sèniors

L'ajuntament d'un municipi de 
Catalunya, posa en marxa un Pla 
de Mobilitat, per donar acompli-
ment a una llei de la Generalitat 
de Catalunya de l'any 2003. Seria 
raonable que el seu desenvolupa-
ment fos posterior a l'establiment 
d'un Pla Estratègic que definís un 
model de ciutat i de societat, qües-
tió que no succeeix. Podríem com-
parar aquesta situació a la d'un 
edifici que no compleix del tot les 
seves condicions d'habilitat i en 
lloc d'afrontar la seva reforma, es 
perdés el temps i diners discutint 
inútilment el color de la pintura de 

les seves parets. Malauradament 
aquest tipus de situacions es donen 
massa sovint en les administraci-
ons públiques. Suposen un clar 
atemptat contra el sentit comú, 
generant unes despeses econò-
miques contràries als interessos 
del bé comú, que però, no són 
rebutjades per una societat civil, 
amb una clara dependència asocial 
additiva, que la priva del coratge 
necessari per conquerir la seva 
llibertat, si més no, de protesta.

La societat civil actual es troba en 
la situació d'un peix que es mossega 
la cua, en la que la classe política 

fa el que vol, per la manca d'una 
consciència ciutadana crítica i els 
ciutadans s'han convertit en vas-
salls i súbdits de la classe política, 
a la qui delega la solució dels seus 
problemes, sense en cap moment 
involucrar-se, tot i que això si, cul-
pant-la de tots els mals haguts i per 
haver que els afecten, sense en cap 
moment fer l'esforç de mullar-se, 
per aconseguir espais més amplis 
de llibertat, que mai es pidolen sinó 
que sempre es conquereixen.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Súbdits o ciutadans
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Francesc Teixidó D.Ferrer 

Esteve Martínez és el regidor d'ICV-EUiA  D.Ferrer 

  Iniciativa per Catalunya, el partit 
que va ostentar la cartera d'edu-
cació de l'Ajuntament del 2003 al 
2011, celebra l'anunci del nou IES 
Les Cinc Sénies, però demana que 
es complementi amb un pla de 
barri específi c per a Rocafonda. 
El partit, en un comunicat, asse-
gura que "el nou centre possibi-
lita evitar la massifi cació en els 
instituts de secundària, ha de ser 
una oportunitat i estem conven-
çuts que ho és" però volen que, 
en clau de barri a Rocafonda, el 
nou equipament es complementi 
amb una política específi ca. ICV 
exigeix al govern municipal "un 
pla de model de ciutat que aposti 
clarament pel desenvolupament 
dels barris amb més necessitats 
i, en aquest sentit i molt especi-
alment, li exigim un pla de barri 

El partit demana que es cuidi Rocafonda critica les 
"l'actitud submisa" de l'Ajuntament amb el Departament 

ICV exigeix un 'pla de barri' 
que complementi el nou IES

  ERC, el primer partit de l’opo-
sició mataronina, vol que el nou 
Institut Les Cinc Sénies tingui un 
calendari de construcció de l’edifi -
ci i “un projecte pedagògic potent, 
singular i renovador i un equip 
docent que garanteixi l’èxit de la 
seva execució”. Pels republicans el 
futur institut que ha de començar 
les classes al setembre “ha de ser 
un equipament de ciutat, amb 
espais compartits amb el teixit 
associatiu més proper i que for-
mi part d’un conjunt potenciador 
de l’activitat cultural al barri i a 
la ciutat, com suggereixen tam-
bé les associacions veïnals”. ERC 
valora positivament la creació del 
nou institut “pensant sobretot en 
els estudiants i les seves famílies, 
disminuint la massifi cació que 
s’hagués produït en el cas de no 
tenir aquest nou Institut”.

El Grup Municipal posa sobre la 
taula les reclamacions pendents 
en aquesta matèria com “la segona 
línia per l’Escola Angeleta Ferrer, 
plenament justifi cada per la man-
ca d’oferta de places públiques a 
aquest barri o el nou centre d'FP 
al Rengle”. | Red

Critiquen la manca de 
planificació

ERC vol que es 
garanteixi l’èxit del 
'Les Cinc Sénies'

per Rocafonda que reculli totes 
les reivindicacions que des de fa 
anys estem reclamant des d’ICV i 
altres moviments socials i veïnals".

Per a ICV "un equipament edu-
catiu no pot evitar la suposada se-
gregació ni l’estigmatització d’un 
determinat indret, però Rocafonda 
no la millorarem amb la no ubi-
cació d’un institut, sinó amb més 
equipaments, com ja ha succeït al 
llarg de la història recent de Mataró 
en altres barris. I això ha d’anar 
acompanyat d’altres mesures so-
cials". El partit diu que el nou IES 
no s'ha de "convertir en un handi-
cap". Demanen que es concreti el 
projecte educatiu del nou centre i 
també que es concreti el calendari 
de construcció del nou edifi ci "a 
fi  de garantir que els mòduls pro-
visionals no s’eternitzaran". | Red

ICV és dura amb les actituds de Departament i Ajuntament 
afirmant que "hem d’intentar que no es tornin a reproduir ni  la 
turpitud de les maneres, ni l’actitud submisa de les autoritats 
locals ni l’arrogància del Departament d’Ensenyament que es 
poden qualificar clarament com un nyap quant a la precipitació 
i improvisació i manca de respecte a la ciutadania".

Contra Departament i Ajuntament
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

  La Llar d’Infants Anca és cone-
guda per ser l’única a Mataró que 
treballa en anglès en tot el període 
de 0 a 3 anys. No és però, aquesta, 
l'única divisa de l'escola sinó que 
també fa una aposta decidida per 
la màxima transparència, de ma-
nera que les mares i pares poden 
accedir a l'escola amb la seva tar-
geta electrònica quan ho desitgin. 
Quan vulguin. De forma exclusiva. 
D'aquesta manera els pares tenen 
la màxima tranquil·litat  i la potes-
tat de veure en tot moment el que 
estan fent els seus fi lls.

No només això, a Anca també fa-
ran aquest mes de març una jor-
nada de portes obertes perquè 
mares i pares vegin de primera 
mà el funcionament d'un cen-
tre amb 13 anys d’experiència en 
la docència per a infants en edat 
preescolar. D'aquesta manera, els 
pares podran comprovar el  pro-
grama d’aprenentatge persona-
litzat a cada infant, molt familiar, 
que prioritza un bon domini de 
la llengua anglesa. D’aquesta llar 
d’infants els alumnes en surten 
perfectament preparats per a una 
educació trilingüe.

Màxima transparència
en el dia a dia de 
l'escola bressol

Publicitat
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Montse Morón.  Arxiu 

 La CUP també s’ha sumat a les 
crítiques per la creació del nou 
institut Les Cinc Sénies al solar de 
La Fibra, a Rocafonda. Per això, els 
independentistes reclamen, amb 
caràcter d’urgència, que l’Ajunta-
ment proposi “un emplaçament 
alternatiu” pel nou centre educa-
tiu, ja que la localització escollida 
“comportarà una situació de se-
gregació no desitjable i no inter-
connecta els barris”.

“L’anunci de la creació d’un ins-
titut de secundària públic és una 
bona notícia per a la ciutat, perquè 
respon a una necessitat objectiva”, 
asseguren des de la CUP en un co-
municat enviat. Tanmateix, carre-
guen contra el govern municipal 
“per l’opacitat de la gestió” per 

Els independentistes denuncien que el nou institut 
comportarà “una situació de segregació no desitjable" 

La CUP vol un altre 
emplaçament per a l'institut

 Volem Mataró s’ha sumat a les 
crítiques d’altres formacions polí-
tiques i entitats de la ciutat contra 
el nou institut de secundària Les 
Cinc Sénies. Per a la formació de 
Montse Morón respon a la políti-
ca de “pedaços” de l’Ajuntament 
i per això exigeix que es marqui 
una data per a la construcció de 
l’edifi ci i rebutja frontalment que 
els alumnes del centre hagin de 
començar el curs en barracons.

"Sense consens"
Volem es pregunta “si hi ha con-

sens amb la ciutadania” en relació 
a la ubicació del nou institut Les 
Cinc Sénies i qüestiona que “no 
hi hagi ubicacions millors". Per 
això, titlla la política educativa del 
govern de David Bote de “pedaç” i 
retreu que “accepti 'embarraconar' 
els alumnes sense una data fi nal”, 
motiu pel qual insinuen que es fi xi 
una data de construcció del nou 
edifi ci. Per últim, avisa el govern 
municipal que no estan d’acord 
“en aquest xec en blanc” que ha 
deixat de banda “tot el teixit as-
sociatiu, a totes les entitats edu-
catives”.  | Red

Rebutgen els barracons i 
volen una data per a l'edifici

Volem titlla de 
“pedaç” el nou 
institut de Rocafonda

aconseguir-lo, cosa que demostra 
“la urgència de la situació”.

Una urgència que ha portat a 
emplaçar-lo al solar de La Fibra, 
“un espai que no és adequat”, 
segons la CUP, ja que no només 
provocarà segregació, sinó que a 
més a més “no lliga les necessitats 
educatives amb les urbanístiques 
i socials” de la ciutat. 

Per aquest motiu, els de Juli 
Cuéllar exigeixen al govern mu-
nicipal que “de forma urgent pro-
posi un emplaçament alternatiu 
per a l’institut, en un espai que 
afavoreixi de forma efectiva la in-
terrelació de l’alumnat dels barris 
de la zona est” i que “plantegi un 
calendari per a la construcció de-
fi nitiva de l’edifi ci”. | Red

El grup municipal de PxC també ha criticat el govern municipal, 
en aquest cas per crear un nou institut a base de barracons. 
Segons un comunicat, PxC lamenten que "no hi ha claustre de 
professors, ni projecte educatiu, ni previsions de què construeixin 
l'edifici, ni data, ja que els alumnes estaran en barracons". Per 
això es pregunten fins quan es tindran els alumnes en aquestes 
condicions i demanen al govern de David Bote que "s'insti a la 
Generalitat perquè posi una data per a la construcció de l'edifici 
del nou institut" per als "problemes i dubtes que crearà als pares 
i mares i per les condicions en què estaran els alumnes".

PxC vol una "data" per l'institut
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Gastronomia

Els aliments integrals

El pa, la pasta, els cereals, l'arròs, 
les patates i els llegums, ... són 
alguns dels aliments que més ha-
bitualment consumim i que més 
hidrats de carboni contenen.

Els experts en nutrició recoma-
nen que la ingesta de calories di-
àries procedents dels hidrats de 
carboni haurien de ser del voltant 
del 60% del total consumit.

Hi ha dos tipus de carbohidrats: 
els refinats i els que s'inclouen 
en els aliments integrals. Serien 
aquests darrers, els carbohidrats 
més naturals i amb major nombre 
de nutrients incorporats.

En aquest sentit, la quantitat de 
fibra -un tipus de carbohidrat- que 

trobem en els aliments refinats és 
clarament inferior a la que hi ha en 
els aliments integrals. Recordem 
que la fibra té com a principal fa-
cultat la regulació del trànsit intes-
tinal i la contribució en la reducció 
del colesterol.

En qualsevol cas, sempre que 
puguem triar, si ens decantem 
per un aliment integral, sempre 
serà millor que l'aliment refinat, 
ja que aquest últim perd part de 
les seves qualitats nutricionals i 
dels antioxidants, especialment 
la vitamina E.

Una altra de les característiques 
dels aliments integrals, és la pre-
sència de vitamina E, que té la mis-
sió de controlar els radicals lliures, 

de manera que facilita la prevenció 
i el retard de l'envelliment cel·lular.

Una altra opció són els aliments 
elaborats fets a partir de cereals 
integrals. Aporten també hidrats 
de carboni imprescindibles per a 
la nostra salut.

A més a més, de vegades els ce-
reals integrals són enriquits amb 
altres nutrients, com vitamines, 
minerals, àcid fòlic, ferro i pro-
teïnes, saludables per al nostre 
organisme.

.
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Les pintades

Helena Jubany, en una imatge d'arxiu

Cedida 

 Arxiu 

 La família de Muntsa Careta, 
l'única imputada per l’assassinat 
d’Helena Jubany que va entrar a 
la presó, reclama que es reobri el 
cas abans que aquest prescrigui. 
En una entrevista al programa 
‘Els Matins de TV3’, la germana de 
Careta va reclamar la reobertura del 
cas perquè considera que hi va ha-
ver irregularitats 
en la investigació. 

La família de 
Jubany també vol 
que es reobri per-
què s’arribi al fons 
de la qüestió. Si es 
determina que es 
va tractar d'un as-
sassinat, el delicte 
prescriurà d'aquí a 15 anys, però, 
si es tracta d'un homicidi, ho farà 
en només cinc anys.

El jutge va denegar proves
Ara, la família d’Helena Jubany, 
resident a Mataró, remarca que 
la víctima d'aquesta mort va ser 
la jove periodista i bibliotecària 

La família de la víctima recorda que "no es va investigar 
fins al final" i demanen que es faci "justícia" 

Reclamen reobrir el cas 
d'assassinat d'Helena Jubany 

 L'assemblea de joves revolu-
cionaris i independentistes de 
Mataró Jovent Mataroní va voler 
visibilitzar el menysteniment de 
les dones a la ciutat amb motiu del 
dia de la dona, el 8 de març amb 
un conjunt de pintades a diversos 
punts de la ciutat. Es poden veu-
re diverses pintades al centre de 
Mataró, però l'acció principal es 
va realitzar a la discoteca Cocoa. 
Segons han manifestat, la disco-
teca utilitza la imatge de la dona 
com un reclam publicitari i guia 
cap al masclisme als adolescents. 

A més a més, volen censurar els 
actes gairebé pornogràfi cs que úl-
timament han tingut lloc a Mataró, 
els quals “han embrutat la imatge 
de la ciutat”, segons asseguren.

La lluita feminista
L'objectiu que busca complir el 
Jovent Mataroní és visibilitzar la 
lluita feminista, així com consci-
enciar els joves de la situació so-
cial que pateixen les dones. Volen, 
afi rmen, “eliminar el menyspreu 
cap al sexe femení i aconseguir 
una igualtat real i efectiva entre 
persones”.  | Red

Ataquen la discoteca 
Cocoa per sexista

Jovent Mataroní 
reivindica els 8-M 
amb pintades

16

16 anys són els que han 
passat des del 2001, 
quan va ser trobada 
morta la mataronina

mataronina i per això defensen 
la reobertura del cas, ja que re-
corden que durant tot el procedi-
ment judicial van demanar que es 
duguessin a terme proves que el 
jutge instructor del cas va denegar. 
Tot i així, recorden que per fer-ho 
"cal que sorgeixin noves proves", 
cosa que de moment no ha succeït.

Els fets
La mort d’Helena 
Jubany es va pro-
duir el 2 de de-
sembre de 2001. 
Es va localitzar el 
seu cos despullat 
i amb cremades 
al pati d’un edifi -

ci de Sabadell, localitat on residia. 
Mesos abans, la jove havia rebut 
diversos anònims, així com una 
orxata i un suc de taronja amb 
somnífers. Després de mesos d’in-
vestigacions, es va arxivar el cas 
sense que es trobessin proves que 
fossin concloents de l’autoria de 
la seva mort. | Red
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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)

Felicitats, arriba el període de re-

novació anual del teu signe. Vius en 

un moment de certa tranquil·litat i 

serenitat. Et ve de gust relaxar-te i 

mostrar el millor de tu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Les teves relacions son intenses, no 

hi ha res a mitges. Això també ho 

pots aplicar a la parella si en tens. 

Moment de perfilar quins son els teus 

objectius més importants.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Et pots trobar sol·licitat, volen parlar 

amb tu i no pots estar per tothom. 

Amb la parella s'obre una via de diàleg 

cordial. Si hi havia tensió, possibilitat 

de consens.

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

Compte amb tenir problemes amb 

l'autoritat si vols sortir-te amb la 

teva. Podries conèixer algú per qui 

sentiràs força atracció i ho viuràs 

com si fos un reencontre.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Potser estaves a punt per iniciar una 

activitat plaent o una relació de pa-

rella i per un moment sembla que tot 

s'atura. Ara no ho veus del tot clar. 

Pren-te un temps.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Pot ser que un familiar d’edat avan-

çada reclami ara la teva atenció de 

manera especial. Algunes persones 

del signe volen ser pares i es trobaran 

cercant la millor manera. 

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

És hora d'espolsar-se i tornar-se a ai-

xecar per començar una nova etapa, 

però això sí, hauràs de fer-ho amb 

el perdó i l'acceptació. Si no, és que 

encara no és el moment.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si tens fills, t'amoïnarà especialment 

la seva orientació acadèmica, és pro-

bable que optis per quelcom diferent. 

Una persona amiga sembla que té un 

interès més que amistós.

Bessons (21/5 al 21/6)

Possible retrobament amb una amis-

tat que ha significat molt per a tu. De 

fet es podria convertir en quelcom 

més. Vens d'un temps tranquil i sents 

que has d'arriscar una mica.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et pots trobar sospesant la teva rela-

ció, valorant si el que reps et fa feliç 

o no. Una mica silenciós en aquests 

dies però amb una abundant passió 

interior molt intensa.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Observes el que passa al teu voltant 

i et mostres més prudent. Pots tenir 

la sensació d'haver fet un pas enrere. 

Realment el que passa és que tens 

una nova oportunitat.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Amb tot el que has après, tens una 

bona base per aconduir-te i triar els 

objectius en funció de qui ets, no de 

qui els altres volen que siguis. Actua 

en conseqüència.

www.facebook.com/dhannaastro

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

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

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

www.totmataro.cat
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El Foment, al Carrer Nou

L’activitat cinematogràfi ca al centre de Mataró va 
portar, durant uns anys, un ritme frenètic. Solia ser 
d’aquelles activitats d’oci familiars, amb amics o en 
parella que, quan encara no existien tantes opcions 
lúdiques a escollir com en l’actualitat, constituïa el 
centre d’oci de caps de setmana o dels vespres. El 
Cinema Núria, l’Iluro o els Cinemes Òscar, que va ser 
la darrera sala a tancar l’any 2006, es van veure im-
mersos en una situació insostenible que els va portar 
al tancament de les portes de manera defi nitiva: una 
crisi en el nombre d’espectadors i, conseqüentment, 
una disminució en els ingressos. 

Un cop els Cinemes Òscar van haver abaixat la per-
siana, Cinesa Mataró Parc, va acabar d’assumir el 
monopoli cinematogràfi c de la ciutat i la zona del 
voltant de la capital del Maresme. Compta amb una 
dotzena de sales i una programació variada i extensa. 
Aquesta, però, sovint és molt comercial i deixa pocs 
espais a les produccions menys conegudes i d’autor. 
Com explica el crític de cinema Jacint Fornols, les 
sales multicines se sustenten per ser un element 

D 
esprés del tancament dels tres ci-
nemes per excel·lència del centre 
de Mataró, el monopoli en aquest 
sector va quedar completament en 

mans de les grans sales de Cinesa Mataró Parc. 
Una entitat amb més de cent anys d’història, 
el Foment Mataroní, fa front a aquesta compe-
tència tan ferotge projectant pel·lícules setma-
nalment en el seu antic però cuidat teatre, un 
espai que realitza nombrosos tipus d’activitats 
sota l’organització desinteressada i plena de 
bones intencions d’un grup d’homes i dones. 

Des de Tot Mataró ens endinsem en aquest ci-
nema i escoltem el testimoni de l’actual presi-
dent de l’entitat, que ja fa set anys que ostenta 
el càrrec, Ramon Salicrú. 

 Daniel Ferrer 

L'últim cinema
de barriREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

El Foment manté la seva programació amb 
fermesa i un públic consolidat
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més amb el nou All-Terrain Progress Control. 
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més d’oci d’entre tots els que es poden realitzar en 
un gran centre comercial. 

Davant de la gegant Cinesa només quedava un espai 
genuí de la ciutat i de llarga trajectòria històrica a la 
zona del centre de Mataró que, d’entre moltes altres 
activitats socials i culturals, programa des de fa dè-
cades pel·lícules cada setmana: el Foment Mataroní. 
Una sala que manté l’essència del cinema de barri 
que coneixíem unes dècades enrere.

Un espai social que no es rendeix

El Foment ha anat subsistint a pas de formiga però 
amb fermesa. S’ha mantingut com un espai social 
rellevant al centre de la ciutat, tot i l’àmplia oferta 
d’activitats situades al centre de Mataró. Tal com el 
descriu el president de l’entitat, Ramon Salicrú, és 
com “una taula amb diferents potes formades pels 
tallers i cursos, el teatre, la programació de concerts i 
el cinema”.  A més, s’hi programen d’altres activitats 
com la projecció en directe dels concerts de la Royal 
Opera House o els assajos de la coral Primavera per 
la Pau, així com xerrades, conferències i altres esde-
veniments puntuals. Amb tota aquesta vida interior, 
el Foment rep setmanalment unes 1.000 persones 
entre tot el que programa, fet que el situa com un 
espai cultural de referència. 

Les difi cultats econòmiques per mantenir la projecció 
de pel·lícules a causa de la competència de Cinesa ha 
constituït un handicap que l’entitat ha afrontat amb 
canvis, com el pas de la projecció amb cel·luloide al 
sistema digital. El canvi va tenir lloc fa dos anys i va 
suposar una inversió econòmica de 65.000 €, des-
pesa que encara assumeix a terminis el Foment. La 
decisió de fer la inversió, segons comenta Salicrú, 
va néixer en plantejar “si valia la pena que Mataró 
tingués aquest cinema de qualitat al centre de la ciu-
tat” i no quedés antiquat. Fornols considera que “el 
gran repte del pas al digital va permetre al Foment 
fer front a la capacitat dels grans cinemes”.

Mantenint l’essència del cinefòrum

Les fi lmacions projectades pel Foment són poc co-
mercials i s’assimilen a les que s’emetien pel conegut 
cinefòrum, un contingut més difícil de vendre però 
de més qualitat que en els darrers temps ha expe-
rimentat “un increment d’espectadors important”, 
afi rma Salicrú. Afegeix que les produccions emeses 
són bones però amb “una competència ferotge amb 
el Cinesa Mataró Parc”. 

‘35 mil·límetres’, una petita entitat situada a 
Barcelona, és l’encarregada de programar les pel-
lícules del Foment. En programen una o dues cada 

Reportatge
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El problema  
pròximament 
el tindran les 
multisales”

projectades es poden veure amb molta facilitat per 
Internet, fet que en disminuirà la demanda. Considera 
que el cinema que sobreviurà serà aquell més espe-
cialitzat i dirigit a espectadors amb alt nivell cultu-
ral que busquen pel·lícules de gran qualitat i menys 
accessibles per Internet. 

Un paper clau

El Foment Mataroní, una entitat existent des del 1904, 
ha sigut l’únic espai del centre de la ciutat capaç de 
fer front a la gegant competència dels cinemes si-
tuats al Mataró Parc, probablement perquè és una 
entitat sense ànim de lucre i perquè ofereix un tipus 
de producte molt diferent. Tot i que és indubtable 
que el cinema té mancances, sobretot en nombre 
d’espectadors, és capaç de mantenir l’activitat i 
seguir oferint un producte més genuí i de qualitat. 

Com destaca el President de l’entitat, és l’únic ci-
nema que segueix en funcionament i “tant la gent 
gran, com molts joves, ens agraeixen que el cinema 
continuï endavant” i que la màquina no pari. L’espai, 
amb prop d’un miler de persones que el visiten set-
manalment, exerceix un paper clau en l’activitat 
social i cultural del centre de la ciutat.

setmana que es projecten els caps de setmana i els 
dilluns, l’anomenat dia de l’espectador. A més, tam-
bé n’ofereixen una mensualment en versió original 
(VOSE) en un ampli ventall d’idiomes diferents sub-
titulada al castellà. Aquesta s’ofereix sota un con-
veni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró. 
Segons Fornols, aquestes pel·lícules són una molt 
bona aposta del Foment perquè ofereixen un cinema 
alternatiu i d’autor que fuig del vessant comercial 
del multicinema.

Amb un mínim de 300 espectadors setmanals que 
passen per les seves projeccions, el nombre de be-
neficis no és elevat però sí suficient per a mantenir 
el cinema obert. Segons explica Salicrú, el fet que 
sigui una entitat sense ànim de lucre i que, per tant, 
no hagi de pagar sous, permet que es reparteixin els 
pocs beneficis entre ‘35 mil·límetres’ i l’entitat, que els 
inverteix a mantenir l’espai obert i en funcionament. 

Jacint Fornols afirma amb contundència que la 
part cinematogràfica d’aquest espai té “una etapa 
molt favorable per endavant”. Considera que comp-
ta amb uns espectadors consolidats que tenen un 
criteri cinematogràfic ampli i “seleccionen un tipus 
de producte menys comercial”. 

Les multisales a l’estacada

Jacint Fornols pronostica amb seguretat que “el 
problema pròximament el tindran les multisales”. 
Des del punt de vista del crític cinematogràfic aques-
tes tendiran a desaparèixer perquè les pel·lícules 

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Cultura

Comparses i xirigotes al Monumental
El Certamen Carnavalesc 'Ciutat de Mataró' forma part de les Jornades commemorati-
ves del Dia d'Andalusia organitzades per la FECAM

Festes: Mireia Camacho

 El certamen de comparses i xirigotes de Mataró 
s'ha tornat un acte de referència a Catalunya. Més 
de 150 participants representaran ac-
tuacions carnavalesques que uneixen 
la cultura catalana i l'andalusa. Els 
certàmens anteriors havien estat al 
Foment de Mataró, però per primer 
cop, aquest any se celebrarà al Teatre 
Monumental. Al certamen s’hi podrà 
trobar una barreja de representacions, 
passos dobles i una mescla de cançons 
entre les 8 actuacions, que tindran 
una durada aproximadament de 25 
minuts cadascuna.

Les representacions estan pensades per a tots 
els gustos, hi haurà les xirigotes amb actuacions 
més divertides i les comparses amb una mica més 
de seriositat, tot i que en cap cas es deixarà enrere 
l'objectiu principal: apropar l'alegria del carnaval 

de Cadis a Mataró. Cada actuació comptarà amb 
14 o 15 integrants que lluiran disfresses d'allò més 
cridaneres, les quals s'adaptaran a les actuacions 

amb un toc còmic.

Impuls de la FECAM
La Federació d'Entitats Culturals 
Andaluses a Mataró porta organit-
zant l'acte des del 2014, i aquest any 
comptarà amb la col·laboració de les 
xirigotes de Varales, d'Esplugues de 
Llobregat, de Sant Adrià del Besòs i de 
L'Hospitalet; així com les comparses 
de Cerdanyola, Santa Coloma i Mataró.

El certamen començarà cap a les 
cinc de la tarda, obrirà les taquilles mitja hora abans 
i fi nalitzarà al voltant de les nou. Les entrades, com 
en els darrers anys en el Certamen Carnavalesc 
'Ciutat de Mataró' estan gairebé esgotades en la 
seva venda anticipada.  

És una ocasió única per a  
veure aquests elements fol-
klòrics únics de carnavals 
com el de Cadis, amb ele-
ments d'humor, música i 
crítica social.

Els Capgrossos
busquen 
canalla aquest
dissabte a Santa 
Anna

Cedida 
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El cartell

Els Capgrossos organitzen el Megataller de canalla per a 
donar l’oportunitat als infants de ser enxanetes

Una oportunitat per aprendre a 
fer castells  

 La Setmana Santa del 2017 
arriba, de cop i volta, amb un 
canvi notable en la seva imatge, 
el seu cartell. Diumenge es va 
presentar l’obra de la dibuixant i 
dissenyadora Mònica Torralba que 
canvia per complet el concepte de 
cartell que es tenia –basat en una 
imatge d’una de les confraries– i en 
una proposta molt vistosa cerca el 
missatge pla, essencial, que arribi i 
molt visual, triangulant les imatges 
escollint la Corona d'Espines i els 
tres claus de patiment i del dolor. 

La Setmana Santa de Mataró 
comptarà aquest any amb més 
de 40 actes que les diferents con-
fraries, germandats i Armats ja fa 
setmanes que preparen.

L’artista del cartell innovador 
d'aquest any és una dissenyado-
ra, il·lustradora i dibuixant ma-
taronina que resideix a la comar-
ca del Maresme. L’any passat ja 
va il·lustrar i dibuixar el cartell 
de la Processó de Dijous Sant de 
Cerdanyola. Actualment aquesta 
dissenyadora treballa en diferents 
productes comercials i es pot des-
tacar la col·laboració amb la  Rita 
Culla en diferents contes populars 
catalans, que desitgem aviat vegin 
la llum. | Redacció

Amb la Corona d’Espines i 
els claus de la creu 

Mònica Torralba 
revoluciona el cartell 
de la Setmana Santa

El Megataller de l'any passat

a la ciutat. Totes les activitats pre-
vistes tindran lloc a la Plaça Santa 
Anna de Mataró.

Primera actuació superada
Els Capgrossos van donar el tret 
de sortida de la temporada d’ac-
tuacions d’enguany el diumenge 

dia 12 amb una 
actuació en soli-
tari a Òrrius. En 
aquesta diada la 
colla va descarre-
gar sense difi cul-
tats diversos cas-
tells de la gamma 
de set i set i mig: el 
4 de 7 amb l’agu-

lla, el 7 de 7, el 5 de 7 i un 4 de 7. 
Per acabar, un pilar de 5 i tres pi-
lars de 4 van permetre començar 
a agafar el ritme de nou a la colla 
castellera de la ciutat.

Per a aquesta temporada els 
Capgrossos tenen previstes, de 
moment, 35 actuacions al llarg del 
territori català i una fora d’aquest, 
concretament a la ciutat d’Olite. 
| Laia Mulà

  La colla castellera local ja fa més 
d’un mes que assaja per encarar 
la nova temporada castellera del 
2017. Per tal de mostrar l’activi-
tat a la ciutat i d’engrescar a nous 
castellers a unir-se a la colla, re-
alitzen, com ja és tradició, una 
activitat adreçada als més petits: 
el Megataller de 
Canalla. Durant 
tota la tarda de 
dissabte dia 18 
de març es realit-
zaran activitats in-
fantils per passar 
una bona estona i 
oferiran la possi-
bilitat de provar i 
aprendre a fer castells a tots els 
infants que ho desitgin. 

Activitats lúdiques infantils
L’artista Jaume Barri serà l’encar-
regat de donar inici a les activitats 
a les 17 h amb un concert d’ani-
mació infantil seguit del taller per 
provar de fer castells. Per acabar, a 
les 19.30 h la colla local farà la pri-
mera actuació castellera d’enguany 

 Cedida 

2

Els Capgrossos també 
actuen diumenge en una 
gala benèfica a Premià, 
dues diades en dos dies

 Cedida 
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Alumnes de 5è i comissaris d'una exposició 
Can Palauet inaugura ‘El relat d’una exposició’, amb obres de 13 artistes d’art contemporani 
diferents que estudiants de l'Angeleta Ferrer i Montserrat Solà han treballat durant mesos

Art: Mireia Biel

  “Qualsevol objecte pot esdeve-
nir una obra d’art i cada obra d’art 
té una història al darrere”. Així de 
convençuts es mostraven els alum-
nes de 5è de primària de les escoles 
Angeleta Ferrer i Montserrat Solà 
en la presentació de l’exposició ‘El 
relat d’una exposició’ de la que 
són comissaris a Can Palauet i que 
es pot veure  fi ns al 21 de maig a 
Can Palauet.

Obres de 13 artistes com 
Perejaume, de Neil Harbisson, 
d’Enric Farrés, d’Isabel Banal o 
Martí Anson, entre altres, són pro-
tagonistes d’una mostra que pren 
la col·lecció com a punt de par-
tida i sis temes per construir-la: 
la violència, el joc, la natura, la 
tecnologia, la màgia i els símbols.

Què és l'art?
A partir d’aquests temes, de con-
verses amb alguns artistes i d’una 
visita al MACBA, els alumnes de 
les dues escoles, 75 en total, van 
començar a treballar amb el perso-
nal del M|A|C per construir l’expo-
sició, l’objectiu de la qual ha estat 

explicar què és l’art contemporani 
a través d’obres que connectin 
amb les temàtiques escollides pels 
mateixos alumnes.

Així doncs, des de l’octubre del 
2016 i a través de 12 sessions gui-
ades pel personal del M|A|C, els 
petits comissaris han analitzat 
com funcionen les exposicions, 
han indagat sobre la feina que 
fan els curadors, els artistes, els 
productors i els dissenyadors per 
acabar esdevenint els comissaris 
d’aquesta exposició, tasca que els 
permetrà fer les visites guiades 
que puguin i dissenyar totes les 

activitats complementàries que 
se’n derivin.

“Ara ja entenc les obres”
Per a tots els alumnes, “aquesta 
és una experiència inoblidable”, 
tal com van explicar en roda de 
premsa, no només pel procés de 
crear una exposició, “que hem vist 
que porta una feinada i que no es 
fa amb un ‘plis-plas’, sinó per to-
tes les històries dels artistes”.  I és 
que en paraules d’un d’ells, “ara 
ja sé què és l’art contemporani i 
l’entenc perquè sé què volia ex-
plicar l’artista”. 

110

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

El projecte del M|A|C de comissariar una exposició al costat 
d’un grup d’alumnes d’entre 10 i 11 anys és pioner i vol indagar 
en la creació de nous públics, una estratègia que la Direcció de 
Cultura ja treballa en altres àmbits com les arts escèniques. En 
aquest cas, segons el regidor de Cultura, Joaquim Fernàndez, “es 
pretén que aquests nens i nens accedeixin a l’art a través d’una 
experiència única, viscuda des de dins”, un fet que els aporta 
“un aprenentatge únic” que, segons Fernàndez, “els despertarà 
la sensibilitat per les exposicions i l’art en general”.

Nous públics, des de l’experiència

Presentació d'El relat d'una exposició.  Cedida 
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L'actriu Anna Alarcón

Vuit noves funcions de l’espectacle dirigit per Antoni 
Blanch, que ja han vist prop de 8.000 persones

El retorn de ‘Mamma mia’ a la 
Sala Cabanyes  

  El Foment Mataroní programa 
l’espectacle ‘Psicosi de les 4.48’, 
una obra dirigida per Moisès 
Maicas i amb una sola actriu que 
la representa: Anna Alarcón. La 
peça esdevé una creació escènica 
d’una qualitat inusual que va ser 
premiada amb el Premi BBVA de 
teatre 2016. 

L’espectacle tindrà lloc el dis-
sabte 18 a les 21 h al teatre del 
Foment Mataroní.

Una introspecció a la ment
‘Psicosi de les 4.48’ explora la 
regió de la ment que la majoria 
d’éssers humans desitjaria no 
haver de visitar mai, però de la 
qual moltes persones no poden 
escapar: un territori habitat per les 
veus. L’obra va ser escrita per Sarah 
Kane mentre patia una depressió 
profunda, una circumstància més 
destructiva que creativa. | Laia Mulà

Moisès Maicas dirigeix 
Anna Alarcón

‘Psicosi de les 4.48’, 
teatre introspectiu
al Foment

Una imatge del musical “Mamma Mia”

tres cartes als tres amors de joven-
tut de la Donna (Mercè Bellido), 
la seva mare. Un d’ells és el seu 
pare. Llegint el diari de joventut de 
la seva mare, sap que els “candi-
dats” són en Harry (Ferran Camps), 
en Sam (Xavier Codony) i en Bill 
(Xavier Manrique), que es despla-
cen a la tranquil·la illa grega on se 
celebrarà el casament. 

L'equip artístic
Una vuitantena 
de persones for-
men l’equip que 
tira endavant 
aquesta produc-
ció de teatre mu-
sical amateur 
sota la direcció 
d’Antoni Blanch. 

Amb Georgina Blanch com a di-
rectora musical, les coreografi es 
de Carla Pérez i l’escenografi a de 
Josep Maria Codina, l’espectacle 
espera mantenir la bona rebuda 
del públic de les representacions 
del 2015 i continuar emocionant 
als espectadors. | Laia Mulà

 El musical de gran èxit torna 
a la Sala Cabanyes amb vuit no-
ves funcions fi ns al diumenge 9 
d’abril. “Mamma Mia” es va es-
trenar a la Sala Cabanyes per les 
Fires de l’any 2015 i, des d’alesho-
res, el teatre mataroní n’ha acollit 
setze representacions i també se 
n’ha fet una al Teatre Monumental 
per recollir fons per a l'Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzhei-
mer del Maresme. 
En total, prop 
de 8.000 perso-
nes han vist el 
muntatge.  

Emocionar-se 
amb Abba
L’argument del 
musical, que està 
basat en les cançons de la forma-
ció sueca Abba i va ser estrenat a 
Londres l’any 1999, gira entorn 
el casament de la Sophie (Duna 
Llobet), que vol descobrir qui és 
el seu pare. Preocupada per qui 
la portarà a l’altar el dia que es 
casi amb l’Sky (Pau Abril), envia 

 Cedida 

3

És la tercera ocasió que 
la Sala fa pujar el teló 
d'aquest munatge, un 
gran èxit

 Cedida 
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Un dels dibuixos de Brasó

Més de 100 estudiants de secundària de 17 escoles del 
Maresme han participat al concurs de creació d’històries

Ficcions: creació literària 
entre els joves  

  La Destil·leria, l'espai cultural 
situat al Camí Ral, cantonada amb 
Baixada de Les Escaletes, acull 
fi ns al 27 d’abril l’exposició «…I 
Obèlix» de l’artista plàstic Pere-
Màrtir Brasó. Aquesta exposició 
va a cavall entre el còmic i el 
minimalisme i està carregada de 
crítica social amb un relat irònic 
i pseudohumorístic. 

L’exposició compta amb una 
quinzena de dibuixos a tinta sobre 
paper reciclat en què els grafi s-
mes, les lletres, les paraules o les 
frases es transformen en un ele-
ment més de l’obra. A més, també 
es mostren dos olis de gran format 
minimalistes.

Pintar sense eines
El dissabte 1 d’abril al matí Pere-
Màrtir Brasó ha preparat un 
workshop a La Destil·leria per 
aprendre a pintar sense estris. . 
| Laia Mulà

Quinze dibuixos de Pere-
Màrtir Brasó

"I Obèlix": crítica 
social  i ironia a La 
Destil·leria

Imatge promocional del concurs 'Ficcions'

L’aniversari d’Imma Monsó, El 
nom del vent de Patrick Rothfuss, 
L'aire que respires de Care Santos 
i L'altre costat de l'infern de Jordi 
Sierra i Fabra són els cinc relats 
que els estudiants han de pren-
dre d’origen de les seves històries.

Iniciativa de l'AMIC
L’Associació de Mitjans d’infor-
mació i Comunicació (AMIC) és 
la impulsora del concurs amb la 
voluntat de promoure la lectura i 
l’escriptura en llengua catalana 
entre els joves dels territoris de 
parla catalana. Per aquest motiu, 
‘Ficcions’ premia estudiants de 
diverses Comunitats Autònomes 
com les Illes Balears, el País 
Valencià i Catalunya. | Laia Mulà

 La novena edició del concurs 
de creació literària ‘Ficcions’ per 
a joves d’entre 14 i 18 anys compta 
enguany amb 2.903 textos presen-
tats, 107 dels quals han estat escrits 
per joves de la comarca. Prenent 
cinc inicis de novel·la diferents 
d’autors catalans, els participants 
han d’escriure un relat dividit en 
tres capítols. 

El concurs va adreçat a joves 
estudiants de 2n cicle d’ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius per 
impulsar l’ús de la llengua catalana 
i incentivar la creativitat i la imagi-
nació dels joves. Els relats poden 
tenir d’un a tres autors. 

Les novel·les, punt de partida
Olor de colònia de Sílvia Alcàntara, 

 Cedida 

107

Són els participants de 
la comarca al Concurs, 
adreçat a estudiants de 
3r i 4t d'ESO, Batxillerat 
i FP

 Cedida 

9

És la novena edició del 
concurs Ficcions que 
organitza l'Associació 
de Mitjans d'Informació i 
Comunicació
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El jardí de la memòria, en relació amb el Dia 
Internacional de la Dona. El taller de teatre de Dones 
en Acció va fer un recorregut poètic de la vida de do-
nes que la història no ha tingut en compte.

Mireia Vives i Borja Penalba, van presentar 
Cançons per fer camí, el seu darrer treball de can-
çons pròpies i poesia musicada de diferents autors 
de renom. El Cafè de Mar es va omplir de gom a gom.

Sergi Botswanas, a l'Arc Cafè Cultural, va presentar 
el seu primer projecte en solitari en format acústic. 
El guitarrista, cantant i compositor del grup The 
Botswanas, va arribar de fer una gira per Europa.

Pamipeu, dins del cicle d'arts escèniques "Fet a 
Mataró". La companyia Accidentats va presentar 
diumenge, un assaig obert i gratuït de màgia, mala-
bars, acrobàcies i altres jocs a Can Gassol. 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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DISSABTE 18 DE MARÇ A LA PRÒRROGA BAR 
(Carrer de les Guilleries, 10. BARCELONA. Al Barri de Gràcia) 

PRESENTACIÓ A BARCELONA I SEGON ACTE DEL CLUB FOSBURY
+ info a WWW.FOSBURY.CAT/CLUBFOSBURY

bona cervesa i millor ambient / regals, sortejos i concursos  
/ ANALISI amb experts / JUGADORS De rugbi ... i si cal tercer temps!! 

COL·LABORA:ORGANITZA:

La PRÈVIA: 13:30h: ESCÒCIA - ITÀLIA

15:45h: FRANÇA - GAL·LES

18h: IRLANDA - ANGLATERRA

et convida a viure el 

“superdissabte” del



“Un home que es suïcida és un covard o un valent?” 
Entrevista a Carles Porta, periodista, corresponsal de TV3 durant la Guerra dels Balcans o a 
Ruanda, productor i autor de 'El dia que vaig marxar'

Literatura: Xavier Puig- Clack- Amic

  Carles Porta està ara centrat en 
la seva faceta de productor però 
ha tingut temps de publicar 'El 
dia que vaig marxar' (Fanbooks, 
2017), sobre la temàtica del suïci-
di. Aquest és el seu cinquè llibre.
 
El suïcidi és un tema complicat 
i al llibre l’aborda directament, 
a la primera línia. Per què?
És un tema que sempre m’ha sem-
blat molt interessant. Una persona 
que se suïcida què és, un covard o 
un valent? Em va semblar un punt 
de partida interessant per analitzar 
el suïcidi. Més tenint en compte 
que, fi ns fa molt poc, era una cosa 
que no es tractava als mitjans i que 
s’havia volgut amagar perquè es 
pensava que parlar-ne provocava 
més suïcidis. Jo penso que és al 
revés, que moltes persones que 
se suïciden el que necessiten és 
que algú els escolti, que algú els 
faci cas.

Quina perspectiva sobre el 
suïcidi intenta aportar?
El protagonista explica els seus 

últims pensaments un cop ja ha 
pres la decisió irreversible. Llavors 
s’adona que moltes de les coses 
que havia interpretat, les havia 
interpretat malament. Un cop has 
pres la decisió, ja no hi ha relectura 
possible. La meva posició davant el 
suïcidi no és justament partidària, 
al contrari, és una cosa que tu has 
d’analitzar molt bé abans.

En el llibre hi ha un moment 
en què fa la sensació que el 
protagonista no s'hauria d'ha-
ver suïcidat...
Aquesta és una refl exió a la qual 
ha d’arribar el lector. Perquè jo 
crec que el lector es troba amb la 
vida d’aquest noi i després amb 
la decisió, però sí que està clar 
que un cop presa la decisió veu 
les coses d’una altra manera. Però 
ja l’ha presa. És com parlar des de 
la mort. Quanta gent ho tornaria 
a fer després d’haver vist què ha 
passat amb el que ell pensava que 
passava? Hi ha molts fi lòsofs grecs 
que eren partidaris del suïcidi. Jo 
també analitzo molts cops que la 
vida és meva i no de ningú més. No 
és de la societat, ni de la religió. És 

meva i per tant jo hauria de poder 
fer el que vulgui de la meva vida, 
però en canvi això la nostra soci-
etat ho penalitza.

Com n'hauríem d’aprendre a 
prendre decisions?
Jo no sóc mestre, només sóc un 
torracollons que es fi xa en pro-
blemes i els explica. No tinc la so-
lució, si la tingués ho explicaria. 
L’únic que pretenc és sacsejar i 
que en parlem.

Com arriba a aquesta història?
Un dia vaig veure una taca de sorra 
davant una discoteca  que tapava 
la taca de sang on havien atrope-
llat un noi, em va venir al cap si 
l’havien atropellat o havia fet un 
pas cap dins de la carretera. El 
van atropellar o s’hi va posar ell?

Com analitza l’actual crisi dels 
refugiats?
Europa està fent un paper patètic. 
Crec que s’han d’acollir refugi-
ats però alhora s’ha d’intervenir 
a l’origen i això vol dir intervenir 
a Síria i això vol dir que potser un 
dels nostres joves morirà...

110

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

Carles Porta  Cedida 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 RELIGIONS
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA BARCA DE L’ANDREU
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:30 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 VOLTA I VOLTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 TERTÚLIA DE POLÍTICA 
 Municipal 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
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 ÚLTIMA SESSIÓ
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 LA BARCA DE L’ANDREU
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 FAMÍLIES I ESCOLA
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 de la votació de l'any passat. Cedida 

Adreça web del banner invertit:

www.rehastet.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PERIODONCIA

• 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:
ANTONIO GARCÍA GARCÍA

concursos

La xifra és inferior a la de l'any passat i servirà per votar a què es destinen 500.000 
euros del pressupost del 2018

Prop de 200 propostes a la fase de suggeriments 
dels pressupostos participatius

 Finalitzat el termini per a pre-
sentar propostes als Pressupostos 
Participatius del 2018. Els argento-
nins poden decidir a què es dedi-
quen 500.000 euros de les arques 
municipals. Quan faltaven dos 
dies perquè s'acabés el termini 
s’havien presentat unes 180 pro-
postes, una quantitat inferior a la 
de l’any passat. Tot i això, el regidor 
de Participació i Transparència, 

Guillem Saleta, esperava arribar 
a les 200 propostes. 

Aquestes són les propostes ciu-
tadanes que es fan a través de les 
butlletes que els argentonins van 
rebre a casa. Es van poder presen-
tar fi ns al passat divendres 10 de 
març a les urnes instal·lades a di-
versos equipaments municipals, 
com també a través d'un formulari 
al web municipal.

D'altra banda, des del consistori 
s’estan duent a terme diverses reu-
nions per grups d’interès. Després 
d'aquesta fase, el següent pas serà 
valorar totes les propostes, que es 
derivaran en grups de debat.

Finalment es durà a terme el 
procés participatiu amb la consulta 
popular que, enguany, començarà 
per la Festa Major, el pròxim mes 
de juliol. | Red
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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!



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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 4928 MA-
T A R Ó - B A -
LANÇÓ I BO-
TER: Nau 
industrial en 
lloguer de 450 
m2 més 100 
m2 d'altells. 
Ofi cines con-
d i c i o n a d e s , 

muntacàrregues, instal·lació elèc-
trica. Llum natural.

Ref. 5780.
MATARÓ: Fan 
tàstic pis a 
ple centre de 
Mataró, tot ex-
terior, 150 m2. 
4 Habitacions 
dobles i exte-
riors, 2 banys 
complets. Gran 
saló menjador 
de 50m2. Cuina 

offi ce reformada. Terrassa, piscina co-
munitària i plaça d'aparcament inclòs.

NECESSITEM 

PISOS
PER 

ATENDRE 

DEMANDES

El Centre Parroquial d'Argentona. La imatge promocional.  Cedida 

 El Centre Parroquial té, ofi cial-
ment, una presidència col·legiada. 
Fa més d’un any, des que el presi-
dent anterior va dimitir, una junta 
gestora col·legiada es va fer càrrec 
de la presidència temporalment. 
Havia de fi nalitzar el mandat es-
tablert pels estatuts del Centre, 
fi ns a les acaballes del 2016, quan 
es van convocar eleccions sen-
se que ningú es presentés com a 
candidat. Segons els Estatuts, el 
Consell Parroquial havia de buscar 
un president i va contactar amb els 

 La temporada de La Sala d'Ar-
gentona avança i aquest cap de 
setmana és el torn d'una obra de 
teatre crítica com 'Ragazzo'. Avui 
divendres, l'obra dirigida per Lali 
Álvarez arribarà per explicar la his-
tòria d'en Ragazzo, un noi que viu  
en una ciutat amb la restricció de 
drets socials més gran que ha vis-
cut el continent des de la Segona 
Guerra Mundial. Mentrestant, 
30.000 policies patrullen els car-
rers mentre se celebra la cimera 
del G8. | A.C

Lourdes Blanco, Ramon Rovira, Xavier Delomas i Joan 
Forns s'encarreguen de gestionar el Centre

L'obra es representarà avui 
a La Sala d'Argentona

que formaven la Junta Gestora col-
legiada anteriorment. Així doncs, 
després d’acceptar el càrrec, el 
Centre Parroquial té una presi-
dència col·legiada formada per 
Lourdes Blanco (encarregada de 
les activitats), Ramon Rovira (res-
ponsable de l'economia i la buro-
cràcia), Xavier Delomas (d'esports 
i escacs) i Joan Forns (President 
institucional). Cadascun des del 
seu àmbit s'encarrega de dinamit-
zar i organitzar totes les activitats 
o actes necessaris.  A.C

El Centre Parroquial nomena una 
presidència col·legiada

El tancament de les 
fronteres es planta a 
l'escenari amb 'Ragazzo'

Cedida 
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Es volen evitar, òbviament, els incendis forestals Cedida 

 El període de prohibició de fer 
foc al bosc sense autorització 
comença demà, 15 de març, i es 

La plaga de Tomicus fa més gran el risc d'incendi fores-
tal i es prohibeix fer foc fins el 15 d'octubre

perllongarà fi ns el 15 d'octubre. 
El Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Ja està prohibir de 
fer foc a la comarca 

Medi Natural vol amb aquesta me-
sura prevenir els incendis forestals. 

Cal considerar que el 51% de 
Catalunya i el 65% del Maresme 
són zona forestal, uns percentat-
ges que superen amb escreix el 
36% d'Espanya, el 34% de Canadà 
o el 31% de Suissa.
Al Maresme, amb 24.000 hectàre-
es de boscos (el 65% del territori),  
tenim 23 milions d'arbres o el que 
és el mateix, 54 arbres per cada 
habitant.

El Tomicus agreuja la situació
Aquestes dades ja alerten dels efec-
tes que una guspira podria desen-
cadenar en el territori. Una alarma 
que es dispara aquest any davant 
de l'acumulació de fusta morta als 
boscos pels efectes de la sequera i 
de l'escarabat Tomicus.| Redacció
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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

328.000€

REALMENTE ESPECIAL
Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente oportunidad!! 
Frente Parc Central. Magnífi ca vivienda 127m2 con terraza a 
nivel 30m2. Destacan vistas y el impecable estado. Exterior. 
4 dor. Salón 30m2. Gran cocina offi ce. Galería. 2 Baños com-
pl. Acabados alta calidad. Parking + trastero incl.

T

JUNTO AVENIDA PRINCIPAL

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. 
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Pins afectats de Tomicus. La cantant de Vilassar de Mar.Cedida  D.Ferrer 

 El govern del Consell Comarcal 
demanarà al Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de la Generalitat 
la Declaració de Zona d'Atenció 
Urgent als Boscos del Maresme 
amb coberta vegetal de pi pinyer. 
"La ràpida extensió de la plaga de 
Tomicus i l'increment de risc d'in-
cendis per l'acumulació d'arbres 
morts obliga a una intervenció 
ràpida" ha dit el president Miquel 
Àngel Martínez i Camarasa qui 
ha afegit que cal destinar-hi més 
recursos en la gestió forestal dels 
boscos per "evitar mals majors".

El Consell Comarcal vol que la Generalitat declari "Zona 
d'Actuació Urgent als Boscos del Maresme" 

Alarma: Salvar el pi pinyer ja és 
una urgència 

  La cantant de Vilassar de Mar 
Judit Neddermann ha guanyat el 
premi a la millor de cançó d’au-
tor per votació popular per la 
peça “Mireia”, dedicada a la seva 
germana petita, en els premis 
“Enderrock 2017-XIX Premis de 
la Música Catalana”, que es van 
lliurar aquest dijous 9 de març a 
l’auditori de Girona.

‘Mireia’, una de les cançons 
més populars del segon àlbum 
‘Un segon’ que Neddermann va 
publicar el 2016 ha resultat gua-
nyadora del premi Enderrock per 
votació popular a la millor cançó 
d’autor, un guardó que la cantant 
“no esperava”, tenint en compte 
que competia al costat d’altres 
grans artistes com El Petit de Ca 
l’Eril i Sisa.

Neddermann també estava no-
minada als premis per votació po-
pular a les categories de millor 
artista i millor disc, guardons que 
es van endur Manel i Joan Dausà, 
respectivament.

Artista emergent
Judit Neddermann és un dels noms 
revelació dels darrers anys. Amb 
dos àlbums sota el braç, la de 
Vilassar de Mar acaba d'actuar 
al cicle Músiques Tranquil·les de 
Mataró. 

La vilassarenca es va endur 
el guardó per ‘Mireia'

Judit Neddermann 
guanya l’Enderrock a la 
millor cançó d’autor

Els darrers informes tècnics sobre 
la situació dels boscos del Maresme 
són alarmants. La sequera i l'atac 
de diferents plagues han provo-
cat la mort de 800 hectàrees de 
pins i les expectatives no són gai-
re optimistes. Sense una política 
de gestió forestal, en pocs anys 
haurà desaparegut un 20% de la 
superfície de boscos de la comar-
ca. El seu impacte, més enllà de 
l'ambiental, porta danys associats 
com l'increment de risc d'aiguats 
per la desforestació de les capça-
leres de conca i l'augment de risc 
d'incendis.

La sinistralitat laboral al Maresme 
continua creixent

 La comarca del Maresme ha re-
gistrat un increment de la sinis-
tralitat laboral per tercera vegada 
en els darrers anys. L'Observatori 
de Desenvolupament del Consell 
Comarcal ha constatat en un in-
forme publicat la setmana pas-
sada que l'any 2016 va haver-hi 
un creixement del 10,80 per cent 
en el nombre de treballadors que 
van agafar la baixa laboral per un 
accident en el lloc de treball, una 
xifra molt signifi cativa.

324 incidents més que en l'any 
anterior

Al Maresme, durant el 2016, van 
tenir lloc un total de 3.233 sinistres, 
324 més que l'any 2015. D'entre 
aquests, els considerats lleus van 
augmentar en un 11 per cent, men-
tre que els greus van disminuir un 
9 per cent i els mortals un 33 per 
cent. Tot i això, cal destacar que 
dues persones han perdut la vida 
a causa d'un accident laboral, una 
dada molt alarmant.
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Luís García 'Luigi', un dels acusats.  Un dels espais adaptats .ACN  Cedida 

  El cas Pretòria, la major tra-
ma de corrupció urbanística de 
Catalunya, arriba a judici després 
de més de set anys. L'Audiència 
Nacional acull des del 13 de març, 
i durant sis mesos, un judici que 
pretén aclarir la participació d'em-
presaris i polítics en un entramat 
que hauria generat guanys milio-
naris il·legals a través de diverses 
operacions urbanístiques. 

En total, hi ha onze acusats, 
entre els quals destaca l'exdipu-
tat socialista Luís García, 'Luigi', 
considerat el cap de la trama i 
pel que la fi scalia demana vuit 
anys de presó. També s'asseu-
ran al banc dels acusats dos ex-
alts càrrecs de CDC, l'exconseller 
Macià Alavedra i qui fou secretari 
de la Presidència en temps de Jordi 
Pujol, Lluís Prenafeta; així com 
l'exalcalde de Santa Coloma de 
Gramenet Bartomeu Muñoz, pels 
qui la fi scalia demana sis anys i 
deu mesos de presó.

Set anys després
Han passat ja més de set anys 
des dels registres de la Guàrdia 
Civil que van fer trontollar els 
Ajuntaments de Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Andreu de 
Llavaneres i Badalona i que van 
fer esclatar el cas Pretòria el 27 

L’Audiència Nacional jutja el cas set anys després que es 
descobrís el cas de corrupció urbanística 

El cas Pretòria, a judici amb Luis 

García 'Luigi' com a cap de trama 

 'El camí fàcil per anar a l’escola 
de l’Àlex', el més votat del pro-
cés de pressupostos participatius 
2016, és ja una realitat. L’actuació 
permet que l’Àlex, un nen que va 
en cadira de rodes, pugui anar 
des de casa seva fi ns a l’escola 
Vaixell Burriac sense barreres ar-
quitectòniques. L'obra de millora 
d'accessibilitat s'ha fet a la riera 
d’en Cintet, en el tram que va des 
del carrer Sant Ramon fi ns a l’av. 
Eduard Ferrés, amb un pressupost 
de 47.889,64 euros.

L’obra ha consistit en la creació 
d’una plataforma única a la cru-
ïlla de la riera d’en Cintet amb el 
carrer Sant Ramon adequant les 
voreres; l’ampliació de la vore-
ra en el tram entre el carrer Sant 
Ramon i Colom; la construcció 
d’una altra plataforma única a la 
intersecció de la riera d’en Cintet 
amb el carrer Colom; i l’ampliació 
de la vorera entre Colom i Santiago 
Rusiñol. El camí de l’Àlex ha apro-
fi tat l’actuació que es va fer l'any 
2015 d’adequació dels passos a la 
cruïlla de la riera d’en Cintet amb 
els carrers Sant Jeroni i Santiago 
Rusiñol. La intersecció amb Narcís 
Monturiol s'ha resolt amb guals, 
igual que la intersecció amb l’av. 
Eduard Ferrés. La resta del camí 
ja estava adaptat.|Red.

L'obra ha costat prop de 
48.000 euros

'El camí per anar a l'escola 

de l'Àlex' de Vilassar ja és 

una realitat

d'octubre de 2009. Aquell dia es 
van detenir nou persones i durant 
la llarga instrucció del cas es va 
arribar a una vintena d'imputats, 
però fi nalment seran onze les per-
sones que s'asseuran al banc dels 
acusats, inclosos Luigi, Muñoz, 
Alavedra i Prenafeta. Tots quatre ja 
van passar en un primer moment 
per la presó, però poc després van 
quedar en llibertat després de pa-
gar una fi ança.

El cas de Llavaneres
A Sant Andreu de Llavaneres la 
trama corrupta estava darrere una 
operació que es va dur a terme 
entre 2003 i 2007 a la zona de Can 
Riviere. 'Luigi' es va valer també 
d'Alavedra i Prenafeta per infl u-
ir en la requalifi cació dels ter-
renys i va utilitzar empreses de 
Prenafeta per repartir les comis-
sions. A Llavaneres, 'Luigi' tam-
bé va comptar amb tres persones 
clau que fi nalment no han estat 
acusades. 

Es tracta de l'exalcalde i exre-
gidor d'Urbanisme, Victor Ros i 
Antoni Jiménez, i de qui llavors era 
cap de Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona, Genís Carbó, que 
havia de donar llum verda a la re-
qualifi cació. En el cas de Carbó, els 
delictes ja haurien prescrit.
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Ref. 2560: Eixample: Junto avda principal. 
3 hab. (2 dobles), 1 baño, cocina indep., 
amplio salón comedor balcón- terraza de 
16m2, ascensor. Completamente reforma-
do, acabados de calidad. 186.000€

Ref. 2561: Havana: Vivienda obra semi-
nueva, comunidad reducida, ascensor, 
Parking, transtero y Terraza. 2 hab, 1 baño, 
cocina indep., amplio salón comedor.  
Exterior 100% a 4 vientos. 219.000€

Ref. 2495: Cerdañola: Piso alto con as-
censor y reformado. 3 hab. (2 dobles),  1 
baño, cocina indep. con galería, salón 
comedor con balcón exterior. Vistas des-
pejadas, exterior y soleado. 132.000€

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. 2566: Eixample: Vivienda de grandes 
dimensiones para actualizar a su gusto, 
4 hab., amplio salón comedor con bal-
cón, cocina indep, , 1 baños y 1 aseo,. 
Exterior y sol todo el día. 96.000€

Ref. 2559: Rocafonda: Vivienda de gran-
des dimensiones sin ascensor. 3 hab. 
dobles, 1 baño, cocina indep., galería, 
amplio salón comedor/terracita. Exterior 
y en zona tranquila. 68.500€

CUOTA HIPOTECA: 272€/mes

Ref. 2565: Vista Alegre: Vivienda con en-
trada independiente y sólo 1 vecino. 2 
hab., 1 baño, cocina americana, salón 
comedor con salida a patio,  Toda refor-
mada y en zona de casitas. 122.000€

Ref. 2558: Centro: Piso defi nitivo 120m2 con 
ascensor. 4hab. (3 dobles), 2 baños, am-
plio salón com., balcón/terracita, cocina 
indep, galería, calefacción.  Vistas a zona 
verde y terraza comunit. 247.000€

Ref. 2163: Cerdañola: 1er piso reformado 
mejor que nuevo y jto zona verde. 2hab., 
1 baño, cocina indep., galería, amplio 
salón comedor balcón, balcón, cale-
facción.  No le falta detalle. 121.000€

EN EDIFICIO CON ASCENSOR CON TERRAZA A NIVEL

Ref. 2563: Cirera: Planta baja semi-refor-
mada con patio a nivel y terraza superior. 
2 hab dobles, 1 baño, cocina indep., 
para entrar a vivir. Comunidad de 2 ve-
cinos y en zona tranquila. 106.000€

2562: Cerdañola: Planta baja con patio 
a nivel y toda reformada. 3 hab., 1 baño, 
cocina off. indep., amplio salón comedor, 
suelos de gres, ventanas aluminio. Zona con 
todos los servicios!! 128.000€

Ref. 2564: Rocafonda: Vivienda reforma-
da con terraza a nivel, 3 hab., 1 baño, 
cocina indep amplio salón comedor, bal-
cón, aire cond. Exterior, en comunidad 
reducida y zona tranquila. 132.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO Y ZONA

VIVIENDA CON TERRAZA DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN JUNTO PARQUE CENTRAL

OPORTUNIDAD POR PRECIO ÁTICO CON ASCENSOR CON PATIO Y TERRAZA

COMUNIDAD REDUCIDA PLANTA BAJA CON PATIO VIVIENDA REFORMADA

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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Clàudia Dubé, directora de l'Orquestra de Mataró. Daniel Ferrer

Clàudia Dubé,   
batuta pionera

 Mireia Biel

 En un món d’homes, Clàudia Dubé ha decidit agafar 
la batuta i posar-se a dirigir l’orquestra. I mai millor 
dit, perquè aquesta jove mataronina és la respon-
sable que avui la ciutat pugui dir que té l’Orquestra 
de Mataró, una formació estretament vinculada a la 
música clàssica: “un somni i un repte a la vegada”. 

Nascuda l’octubre del 2015, però presentada en 
societat durant Les Santes del 2016, l’Orquestra de 
Mataró és la nineta dels ulls de Clàudia Dubé, que 
n’és la directora. “El naixement de la formació va 
ser gairebé espontani i des d’aleshores ens hem 
anat retroalimentant”, explica Dubé, que creu fer-
mament en la necessitat que “la ciutat tingui una 
formació de música clàssica perquè és un estil que 
s’està perdent i perquè dona l’oportunitat a molts 
músics d’incorporar-se a una formació”. 

Per això li desitja un recorregut molt llarg. "Va co-
mençar com una prova i un desig personal", remarca 
Dubé, que confi a que "la formació arribarà allà on 
els músics vulguin". Tanmateix, està convençuda 
que l'objectiu és que "la ciutat se senti orgullosa i 
estimi l'orquestra". 

La passió que desprèn Dubé per la música es respira 
a cada paraula que diu i es nota que la viu intensa-
ment. Ha estudiat Pedagogia i actualment es troba 
en el darrer curs d'interpretació de l'ESMUC, així 
com cursant Direcció d'Orquestra a l'escola  Maestro 

Navarro Lara. “L’he portat sempre molt endins, la 
música”. Ho porta a la sang perquè els seus pares ja 
són músics. I no sols això, sinó que “sempre m’ha 
servit per expressar-me espiritualment, per sentir, 
per emocionar-me i per aprendre”. I conclou: “Si 
ara vénen i em diuen que he de deixar de tocar, em 
prendrien la vida”. 

El gust per la clàssica

“'S'ha de recuperar el gust per la música clàssica 
per no perdre l'essència del que ha sonat tants 
segles", diu Dubé

Que Mataró tingui una orquestra de música clàssica 
no és important només pels músics, sinó també 
perquè "es recuperi el gust per la clàssica", segons 
Clàudia Dubé. "Avui existeixen molts estils musicals, 
però no podem perdre l'essència, la música que 
ens ha acompanyat durant tants segles".    

APUNTS

Defineix-te: Inquieta i generosa

Un llibre: Qualsevol de Francisco Navarro Lara

Una pel·lícula: 'Los chicos del coro' de C. Barratier

Un viatge: El Paraguai

Un músic: Gustavo Dudamel

Un repte: Viure de la direcció

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. 6206 MOLINOS, Piso conservado con 
terraza independiente de 24m2,  3 hab., 
2 dobles, baño completo y aseo,  balcón 
exterior y galería, trastero, comunidad re-
ducida solo 3 vecinos. OCASION PRECIO.

T

295.000€
REF. 01244 Z. CAN VILARDELL, Casa a 4 
vientos con terreno de 500m2, 100m2 
y  70m2 de garaje,  3 hab., 2 baños com-
pletos y aseo, salón comedor con chi-
menea, cocina offi  ce,  trastero en garaje.

T

128.000€
REF. 5125 ZONA CIRERA, Casa para re-
formar a su gusto, actualmente 2 vivien-
das independientes de 2 hab. terraza 
de 30m2, sótano de 20m2. OCASION 
PRECIO.

T

PVP A CONSULTAR
REF. 4448  ZONA PUIG I CADAFACH, OBRA NUEVA. 2 dúplex, 
bajo con  3 habitaciones, cocina offi  ce 2 baños y jardín 60m2, 
1º  con 2 terrazas, 3 habitaciones más estudio, 2 baños. 
NO DUDE EN VERLO, LLÁMENOS

T

149.000€
REF. 2389 Z.  JUZGADOS, Exclusiva para 
nuestros clientes piso refor., ascensor, 
3 hab., baño con ducha, cocina de haya 
con galería, alto con mucha luz, en zona 
bien comunicada  y cerca servicios.

T

130.000€
REF. 2466 Z. EIXAMPLE, Piso seminuevo, 
pk incl, 2 hab., baño completo con ba-
ñera, salón comedor, cocina integrada 
americ, galería y balcón exterior, muy lu-
minoso, ascensor. Comunidad reducida.

T

                                          189.000€
REF. 4467 ZONA RDA. EXTERIOR, Vistas espectaculares a mon-
taña,  alto con ascensor muy luminoso, 3 hab. antes 4, baño 
completo y aseo, cocina offi  ce, galería, exteriores aluminio, 
parquet, calefacción, balcón exterior, comunidad reducida.

T

                                        206.900€
REF. 6139 MOLINOS, Gran piso de 115m2 con pk y trastero in-
cluido, 4 hab. 2 dobles, 2 baños completos 1 en suite, salón de 
30m2 con chimenea, cocina offi  ce de roble con galería anexa, 
balcón exterior y terraza independiente de 25m2.

T

80.000€
REF. 5124 CIRERA, Planta baja con entra-
da independiente reformada, cocina de 
haya, galería tipo patio, baño completo 
con ducha, 3 hab. 1 doble, salón comedor. 
OPORTUNIDAD. 

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

Pis de 65 m², 2 hab., bany complet, cuina offi ce totalment equipada, balcó, tanca-
ments d’ alumini, ascensor, terrassa de 30 m² ¡¡Vistes a mar!                   T150194

Cirera 152.260€

Excel.lent pis reformat, 90m², 4 hab, bany,  cuina off., 10m², saló menj., llar 
foc, 2 balcons, aa/cc, alumini, tssa com., traster, pàrquing inclòs!       T150753  

Centre 187.000€

Pis exterior, excel·lent, vistes zona enjardinada. 80m², 3 dor. (2 dobles), salon menj., 
cuina off., 2 banys (1 suite), galería, tanc. alumini, ascensor, balcó!!    T150063

Via Europa 199.374€

Pis impecable 90m², 3 habit. (1 Suite), 2 banys, cuina offi ce, galeria, saló 
menj., balcó,  aa/cc, parquet, traster, ascensor. Ampli i lluminós!!!  T151028

Centre 215.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
 Pis en exclusiva 150m², 3 habit., armaris encast, 1 bany, cuina off., rebost, saló 
menj. 32m², balcó, galeria, aa/cc, pàrq. opc. Traster, terrat de 120m²!      T150947

Ronda Prim 259.875€

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:
MADÀ. Casa adossada exclusiva. 246m², 5 habit, 2 banys, cuina equip., saló men-
jador, llar  foc, tssa 50m², alumini, garatge, traster, Preciós jardí 100m²!!     T420226

Argentona 445.410€

550€

650€

950€

1.600€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

T110479 Mataró. Cerdanyola. Piso totalmente reformado de 55m², 2 habitaciones, 1 
baño completo con ducha, salón comedor con cocina integrada equipada con electro-
domésticos, galería, calefacción, carpintería de aluminio, Muy soleado!!        525€/Mes

T110466 Canyamars. Piso en el centro del pueblo, tiene 70m² de superfi cie, con 2 ha-
bitaciones (1 doble con vestidor), 1 baño completo, cocina cerrada, salón comedor, tres 
balcones, ascensor, Vistas a montaña!!!!                                                              550€/Mes

T109094 Mataró. Centre. Piso alto sin ascensor de 85m², tiene 3 habitaciones, 1 baño 
completo, cocina offi ce, comedor con salida a terraza de 15 m²!!                        600€/Mes

T110304 Mataró. Centre. Piso 78m², 1 habitación, baño completo, cocina offi ce, lumi-
noso comedor, cierres de aluminio, ascensor, reformado. Disponible en abril!  600€/Mes

T110104 Caldes d’Estrac. Ático de 50m², 2 habit, 1 baño completo + 1 servicio, cocina 
offi ce equipada electrodomésticos, luminoso salón comedor, balcón 15m², terraza 50m², 
aa/cc, suelos parquet, parking exterior, Disponible a partir de Febrero!!            650€/Mes

T110471 Mataró. Centre. Ofi cina en primera planta tipo loft de 108m², 1 baño completo, 
cocina offi ce con electrodomésticos, salón comedor, Ideal jovenes!!!!                726€/Mes

T105692 Mataró. Via Europa. Pis cantoner de 98m², 4 habitacions amb armaris encas-
tats, 2 banys complets, cuina offi ce, saló menjador de 25m², calefacció, tancaments 
d’alumini, terres de gres, 2 balcons, galeria i ascensor. Molt assolellat !!!!      950€/Mes

T110480 Vilassar de mar. Planta baja reformada de 120m², 4 habitaciones (1 doble), 1 
baño completo, 1 de servicio, cocina, galería, comedor, dos patios de 60m² y 55m², aa / 
cc, cierres de aluminio. Piso totalmente amueblado !!                                      1.100€/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

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

T420112 Argentona. Casa a 4 vents en zona residencial de 180m², 4 habitacions (1 ti-
pus suite), 2 banys complets + 1 de servei, cuina offi ce, saló menjador amb llar de foc, 
calefacció, tancaments d’alumini, terrassa de 20m², garatge per a dos cotxes, traster, 
espectacular jardí de 210m² amb barbacoa d’obra!!                                   1.650€/Mes

T201785 Mataró. La Cornisa. Espectacular casa disseny. Domótica, plaques solars, 
800m² parc. 265m² vivenda, 4 hab dobles (1 suite), 3 banys, cuina offi ce amb  illa i jar-
dí 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

T110379 Sant Vicenç de Montalt. Excelente planta baja reformada y amueblada con 
120 m² de superfi cie, 3 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce totalmente equipada, sa-
lón comedor amplio y luminoso con salida a preciosa terraza, ventanas de aluminio, 
parking y magnifi ca zona comunitaria con piscina!!!                                   3.000€/Mes

T410116 Sant Vicenç de Montalt. Pis reformat, 120m², 4 habit (1 suite), 3 banys 
cuina offi ce, saló menj., terrassa 25m², galeria, aa/cc, parquet, tanc. d’alumini, 2 pl. 
pàrquing, magnífi ca zona comunitària amb piscina i zona infantil!!!!      4.000€/Mes

T301438 Mataró. Via Europa. Local 146 m² ideal para cualquier actividad. De pocos 
años de construcción, con 146 m² en zona molt ben comunicada!!!!            500€/Mes

T302802 Mataró. Via Europa. Local ccial 130 m². Ideal cualquier negocio, suelos gres, 
cierresaluminio, 1 aseo y salida humos! Muy bien situado!!!                      1.000€/Mes

T302960 Mataró. Cerdanyola. Local cial., 1a linea de 97m2 (50m2 tienda + 47 m2 
almacén), 1 baño, actualmente frutería, Ideal comercio!!!                           1.100€/Mes

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

Excel.lent pis reformat, 90m², 4 hab, bany,  cuina off., 10m², saló menj., llar 
foc, 2 balcons, aa/cc, alumini, tssa com., traster, pàrquing inclòs!       T150753  

187.000€

Pis impecable 90m², 3 habit. (1 Suite), 2 banys, cuina offi ce, galeria, saló 
menj., balcó,  aa/cc, parquet, traster, ascensor. Ampli i lluminós!!!  T151028

215.000€

MADÀ. Casa adossada exclusiva. 246m², 5 habit, 2 banys, cuina equip., saló men-
jador, llar  foc, tssa 50m², alumini, garatge, traster, Preciós jardí 100m²!!     T420226

445.410€

Planta baja sin amue-
blar, 80m², 2 habit., 2 
baños, salón comedor, 
cocina integr., galería, 
calef., parquet, aluminio, 
ascensor, zona tranquila 
y familiar!!  T105550

Cirera550€

Piso de 70m², 3 habita-
ciones, 1 baño completo, 
la cocina cerrada, salón 
comedor con salida a 
balcón, cierres exteriores 
de aluminio, suelos de 
parquet. Piso muy lumi-
noso!! T106968

Argent� a600€

3er. piso sin ascensor no 
amueblado, centro del 
pueblo, 100m², 5 hab. (2 
dobl), 1 baño compl con 
ducha, cocina refor., sa-
lón comedor, 2 terrazas 
15m² c/u!!!  T110102

 Caldetes650€

Piso de 100m², 4 hab., 2 
baños, cocina offi ., elec-
trodom., salón comedor, 
galería, calefac., cierres 
aluminio, ascensor, par-
king, amueblado. Entrar 
a vivir!!!  T106772

P� c Cen� al950€

Casa 4 vientos seminue-
va, 154m² sin amueblar, 
4 habit, 2 baños compl., 1 
servicio, cocina off., salón 
comedor, tza, aa/cc, alu-
minio, garaje. Jardín pla-
no de 300m²!  T202764

 Sant Iscle V.1.100€

Casa moderna, 260m², 
5 hab., + Estudi 60m², 
3 banys, cocina off., Am-
plio salón com. 2 Tzas 
75m/20m², calef., Placas 
solares, park., 2 Cotxes. 
Terr., 1475M²! Disponible 
15 de marzo!! T202117

 Canyam� s1.600€

Casa de pueblo, 214m², 
5 habit (4 dob), 2 baños 
+ 1 servic, coc. off 30m² 
despensa, salón, balcón, 
vistas, aa/cc, cerr. alumi-
ni, 2 tzas 15m² y 10m², 
patio, garaje 2 coches, 
muebles opc! T202763

Vilass�  M� 1.700€

Centre900€

Planta baja no amuebl, 
90m², 2 hab. + estu-
dio, comedor, cocina 
integr. con electrodom., 
calefac, carp. aluminio, 
suelos parquet, trastero, 
patio, 2 tzas de 18m² 
y 15m². Disponible en 
abril !!!  T110478
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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

245.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18084

Pis totalment reformat 4 hab, 2 banys, cuina 
offi ce, balcó exterior. Pk cotxe, moto i traster.

Quota: 2.199€/mes

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

167.200 €

MATARÓ - Velòdrom R 18341

Pis en fi nca amb ascensor, 3 hab amb armaris 
encastats, pàrquing i traster a la mateixa fi nca.

Quota: 2.199€/mes

4 hab i totalment exterior. No s’ho perdi!

MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Molins
MATARÓ - Escorxador 
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Cerdany.Nord

R.17730
R.15293
R. 16021
R.18086
R.17738
R.16679
R.17548
R.18044 
R.17998

Pis - 71m2 - 2 habitacions
Pis - 50m2 - 3 habitacions
Pis - 40m2 - 2 habitacions 
Pis - 53m2 - 2 habitacions
Pis - 65m2 - 4 habitacions 
Pis - 55m2 - 2 habitacions
Pis - 65m2 - 3 habitacions
Pl. baixa - 55m2 - 2 habit. 
Pis - Reformat - 3 habitac.

47.200 € 
57.260 €
58.000 €
59.500 €
65.000 €
66.000 €
66.050 €
79.260 €
82.260 €

10,17%
10,17%
8,28%
9,43%
8,30%
7,72%
7,72%
7,57%
7,29%

174,46€�/mes 
212,00€�/mes
214,38€�/mes
220,00€�/mes
240,25€/mes
244,13�€/mes 
244,13€�/mes 
292,06€�/mes
304,05€�/mes

400€�/mes 
400€�/mes
400€�/mes
450€�/mes
450€�/mes
425€�/mes
425€�/mes
500€�/mes
500€�/mes

59.500 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 18086

Pis 2 hab dobles a la millor zona del barri. 
Molt assolellat i lluminós. Oportunitat !!!

Quota: 322€/mes

Molt assolellat i lluminós. Oportunitat !!!

133.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 18407

Pis reformat 3 hab (abans 4), saló men-
jador, balcó exterior. Finca de pocs veïns.

Quota: 516€/mes

Pis reformat 3 hab (abans 4), saló men-
jador, balcó exterior. Finca de pocs veïns.

Gran oportunitat! Pis en alçada 100m2, 

158.000 €

MATARÓ - Eixample R 18415

Pis de 2 hab, cuina offi ce amb barra america-
na, ascensor i pàrquing a la mateixa fi nca. 

Quota: 1.341€/mes 167.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18379

Preciós pis de 2 hab dobles exteriors. Immillo-
rable orientació, amb llum tot el dia.

Quota: 1.552€/mes

rable orientació, amb llum tot el dia.

/mes

encastats, pàrquing i traster a la mateixa fi nca.

/mes 179.000 €

MATARÓ - Llantia R 18399

1er pis d’altura en comunitat només 2 veïns. 
95m2 i 3 hab dobles. Possibilitat pk. Truqui’ns!

Quota: 2.199€/mes

Pis 2 hab dobles a la millor zona del barri. 
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OCASIÓN  

DE LA  

SEMANA

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