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LLOGUERS IMPOSSIBLES 
El desajust entre oferta i demanda dispara el preu

dels pisos i propicia una nova bombolla 
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Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

MÉS MODELS A LES NOSTRES BOTIGUESMÉS MODELS A LES NOSTRES BOTIGUES
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

73.000€

¡INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA: Segun-
do piso asequible y totalmente reformado. 
Sea propietario y pague menos que un 
alquiler. Distribución muy acertada sobre 
70m2. 3 dormitorios (act 2). Salón comedor 
ampliado. Cocina totalmente actualizada. 
Baño c/ducha. Suelos de parquet.

T

139.500€

¡REALMENTE BONITO!
Ref. 12632 AVDA. PERÚ: En la mejor calle 
de de forma muy destacada. Espacios bien pro-
porcionados, buena orientación. con ascensor. 
Salón comedor de 26m2. Balcón soleado. Coci-
na equipada práct. nueva.3  dormitorios (antes 
4).Baño de diseño. Parquet. Calefacción.

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

173.000€

¡EL MEJOR PISO DE LA ZONA!
Ref. 12579 ZONA BIEN COMUNICADA: piso 
reciente construcción, exterior y con ascensor. 
Imagen actual y moderna. Muy luminoso.  Sup. 
80 M2. 3 dormitorios, 2 dobles. Salón comedor 
con balcón tipo terracita. Cocina equipada e 
impecable. Galería. 2 Baños nuevos. Suelos de 
gres. Calefacción y A/A. Parking incluído. 

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 vivienda100 m2, muy alto con ascensor. 
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

72.000€

¡ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE!
Ref. 12643 JTO. AVDA. COMERCIAL: Edifi -
cio pocos vecinos, vivienda 1/2 altura y exte-
rioen esquina. Destaca su excelente estado y 
su perfecta distribución. 2 dorm. (antes 3 fá-
cilmente recuperable).Amplio salón comedor. 
Cocina de amplias medidas. Baño completo. 
A/Ac. Precio de verdadera ocasión!

T

215.000€

BONITO PISO SEMI NUEVO
Ref. 12573 CENTRO RONDAS: Edifi cio con 
ascensor. Superfi cie de 90m2. 3 Habitaciones 
(2 dobles). Salón comedor con salida a balcón. 
Cocina  con galería anexa. 2 Baños completos 
(1 en suitte) trastero.  A tan sólo 5 minutos ca-
minando a Plaza de Cuba. Venga a verlo y se 
sorprenderá.

T

229.000€

¡ATENCIÓN A ESTE PISO!
Ref. 12679 CAMÍ DE LA SERRA: Bonito piso 
de 95m2 con 25m2 de terraza a nivel. Ascensor.  
4 habit (2 dobles). 2 baños completos (1 suitte) 
Amplio salón con balcón a la calle. Cocina offi ce. 
Galería espaciosa. Buen estado general. Incluye 
una plaza de aparcamiento para coche grande 
y 2 motos. No dude en verlo!!

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.

T110.000€

¡OP0RTUNIDAD DE MERCADO!
Ref. 12664 ZONA COMERCIAL: Piso en blo-
que con ascensor. Sup. 87m2. 4 dormitorios, 2 
dobles. Salón amplio y luminoso. Cocina equipa-
da. 2 baños. Suelos de gres. Ventanas de alumi-
nio. Puertas de cerezo. A.A con bomba de frío y 
calor. Zona rodeada de servicios.

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

139.500€

¡REALMENTE BONITO!
Ref. 12632 AVDA. PERÚ: En la mejor calle 
de de forma muy destacada. Espacios bien pro-
porcionados, buena orientación. con ascensor. 
Salón comedor de 26m2. Balcón soleado. Coci-
na equipada práct. nueva.3  dormitorios (antes 
4).Baño de diseño. Parquet. Calefacción.

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.

215.000€

BONITO PISO SEMI NUEVO
Ref. 12573 CENTRO RONDAS: Edifi cio con 
ascensor. Superfi cie de 90m2. 3 Habitaciones 
(2 dobles). Salón comedor con salida a balcón. 
Cocina  con galería anexa. 2 Baños completos 
(1 en suitte) trastero.  A tan sólo 5 minutos ca-
minando a Plaza de Cuba. Venga a verlo y se 
sorprenderá.

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
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d'un calendari que té sempre present, amb preci-
sió suïssa, sense necessitats d'agenda. El patinet de 
quan era petit ja fa temps que no el treu a passejar, 
però. Qui sap si ara que es jubila...

Ha exercit les darreres dècades d'home d'endreça 
d'allà on es col·lecciona – per dir-ho sense ser exactes 
ni suaus– la paperassa de la ciutat. D'on la història 
pren forma de documents. Certament els que són 
habituals o els que han estat ocasionals del primer 
pis de Can Palauet se'ls farà estrany de no trobar-lo 
rere el taulell. Sempre pendent i sempre atent.

Es jubila perquè li toca i perquè s'ho ha guanyat. 
Perquè tota la seva generació es jubila i perquè quan 
els que anomenàvem grans es converteixen en sè-
niors és que el temps ha passat. Es jubila quan ho 
pot fer i ho fa deixant l'estança ben endreçada i la 
feina i la vida ben encaminades. Arxiva una etapa. 
I cal celebrar-ho.

Opinió: Cugat Comas

 Avui es jubila i ho celebra. Perquè sempre ha es-
tat de celebracions. I perquè una cosa així cal cele-
brar-la. Sempre porta el compte de tot i s'anticipa a 
qualsevol cita compartida o efemèride rodona. Avui 
fa tanys anys d'allò o tal dia com avui, fa 32 anys va 
passar aquella cosa. I no falla. Fa de notari del temps, 
podríem dir. És metòdic i endreçat com ningú altre 
i per això, tot i que per edat alguns el superin, era 
precisament conscient que era el que feia més anys 
que treballava a la Casa Gran. 

Es jubila precisament avui, que és divendres. Fins 
i tot en això sembla que hagi de tancar la paradeta 
arrodonint al fi nal de setmana.

Seguirà anant amunt i avall de la Riera, no cal cas 
que pateixin els que el coneixen. Seguirà comprant 
allà mateix, escrivint en vers o prosa, seurà a prime-
ra fi la del teatre i no es perdrà cap de les cites fi xes 

Jubilació

L’ENQUESTA

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

65,2 % Sí.
34,8% No.

GERARD CLAVELL

LA PREGUNTA

Vius de propietat o de 
lloguer?

CAS PIEDAD MOYA

El jugador del Barça de bàsquet Juan Carlos Navarro va ser especta-
dor de luxe del partit de diumenge al Palau Josep Mora

APLAUDIT:  L'èxit de públic i crítica 
avala 'La Paradoxa de Protàgores' 
d'aquest jove actor local, aquesta 
setmana a Mataró.

CASTIGAT: El judici tornarà a re-
moure un cas que no es tancarà 
fi ns que no es localitzi el cos de la 
mataronina desapareguda.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1764.indd   1 22/3/17   18:42
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“ENS HAN ESTAFAT”
Els afectats per les participacions preferents es 
desesperen per la jugada de bancs i caixes
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Can Marfà no pot obrir
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 Foto antiga Les portades

 Fa més de seixanta anys d'aques-
ta imatge en la que en Bernat 
Alenyà, l'Agustí Asmarats i l'Es-
teve Carbonell tornen, vestits com 
pertocava a l'època, amb ameri-
cana i corbata, d'un dels nombro-
sos concerts matinals que es feien 
els diumenges. El mateix senyor 
Carbonell, que llavors tenia 18 
anys i ara en té 84 recorda com 
"llavors es feien molts concerts 
en sales de ball com l'Iris, el Tívoli, 
les Cooperatives o algunes cases 
particulars i venien a Mataró les 
grans orquestres com la Selecció 

Tornant del concert de diumenge

de Granollers, la Maravella, Els 
Verds de Mataró o La Principal 
de la Bisbal".

A Mataró, rememora, hi havia 
una gran afi ció a la música i també 
va ser la ciutat pionera en la veda 
de toca-discs i discs de sarsueles, 
a Can Caimari i Casa Castany. Hi 
havia concerts matinals els diu-
menges al matí i la gent seguia 
amb delit les notes enregistrades 
de Xavier Cugat o cançons que van 
marcar una època com el Begin 
The Begin.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1764.indd   1 22/3/17   16:22



Reportatge:  
Contingut elaborat amb la infor-
mació de Gas Natural Fenosas

 La pobresa és la situació socioe-
conòmica per la qual la població no 
pot accedir o disposar dels recur-
sos necessaris per satisfer les seves 
necessitats físiques o psíquiques 
bàsiques. Entre les seves manifes-
tacions s'inclouen la fam, la mal-
nutrició, l'accés limitat a l'educació 
o als altres serveis bàsics, com la 
llum, el gas o l'aigua. Aquesta úl-
tima vessant és el que anomenem 
"pobresa energètica".

Segons el III Estudi de pobre-
sa energètica de l'Associació de 
Ciències Ambientals (ACA), 5,1 
milions de persones a Espanya, 
l’11% de les llars, són incapaços 
de mantenir el seu habitatge a una 
temperatura adequada a l'hivern. 
Davant aquesta problemàtica, Gas 
Natural Fenosa ha posat en marxa 
a Espanya un Pla de Vulnerabilitat 
energètica per tal d'intensificar les 
actuacions que ja venia realitzant, 
sistematitzar la gestió dels clients 
més vulnerables, així com reforçar 
la col·laboració amb les entitats 
del Tercer Sector i les administra-
cions públiques. El pla, que preveu 
més de 20 mesures tant operatives 
com socials, és el primer desenvo-
lupat per una energètica espanyola 
i preveu una inversió de 4,5 milions 
d'euros anuals.

Gas Natural Fenosa és la primera energètica espanyola a desenvolupar un pla per 
pal·liar la vulnerabilitat. En total, invertirà 4,5 milions d'euros anuals.

El primer pla contra la pobresa energètica

Mesures d'actuació per
a clients vulnerables

La companyia ha posat en mar-
xa una Unitat d'Atenció a la 
Vulnerabilitat amb l'objectiu de 
fer un seguiment de tots aquells 
casos de clients que puguin tro-
bar-se en situació vulnerable. Al 
costat d'aquesta unitat, la compa-
nyia ha creat un Grup de Gestió de 
Col·lectius Especials. D'aquesta ma-
nera, explica, des de gener de 2017, 
amb un equip d'aproximadament 
60 persones dedicades a l'atenció 
de ciutadans vulnerables.

Així mateix, la companyia ha 
activat una línia telefònica gratu-
ïta per atendre clients en situació 
de vulnerabilitat (900 724 900). En 
aquesta línia, disponible 24 hores 
al dia i tots els dies de la setmana, 
els agents proporcionen assesso-
rament a l'usuari segons les seves 
necessitats energètiques, revisant 
cada cas detingudament i resolent 
qualsevol tipus de dubte.

Als clients vulnerables de Gas 
Natural Fenosa, a més de tenir ga-
rantit el subministrament energètic, 
disposen també de diverses eines 
per a la seva ajuda, com ara que la 
companyia ha flexibilitzat el paga-
ment dels rebuts, podent fraccionar 
el pagament i oferint als clients les 
quotes que millor s'adaptin a les 
seves possibilitats, sense cap quota 
inicial i sense cap tipus d'interès.

La companyia ha reforçat també 
les comunicacions amb els clients. 
Informa 7 vegades als usuaris, a 
través de cartes i telèfon, abans de 
procedir a la sol·licitud d'interrup-
ció de subministrament. Així, en-
tre la primera carta de devolució 
bancària fins que la companyia 
sol·licita el interrupció de submi-
nistrament transcorren 140 dies 
(prop de 5 mesos).

La Fundació Gas Natural Fenosa ha 
creat també una Escola d'Energia 
Social amb l'objectiu d'assessorar 
i formar treballadors de les enti-
tats del Tercer Sector i al personal 
dels Serveis Socials municipals 
en eficiència energètica, també 
desenvolupa una iniciativa de re-
habilitació energètica d'habitatges 
de col·lectius vulnerables perquè 
implementin mesures d'eficièn-
cia energètica i que les famílies 
vulnerables puguin reduir el seu 
consum; i ha posat en marxa tam-
bé un programa de voluntariat 
corporatiu orientat al col·lectiu 
vulnerable.

Mesures d'actuació per
a clients vulnerables

La Fundació Gas Natural
Fenosa, clau en el projecte

La companyia ha creat
el telèfon gratuït

900 724 900
per atendre els

clients vulnerables

Reportatge núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017
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Daniel FerrerCarina Torres, la directora, en primer terme amb Vadell i Pinya

El nou institut interessa molt  

Les dues sessions informatives desborden previsions amb moltes famílies interessades 
en el detall del projecte pedagògic

Educació: Redacció

 L’expectació per conèixer els 
detalls del nou Institut Les Cinc 
Sénies va desbordar les previsi-
ons, dijous passat, en la xerrada 
informativa per a famílies convo-
cada a la Biblioteca Antoni Comas. 
L'aforament de la sala d'actes de 
l'equipament va ser clarament 
insufi cient i desenes de persones 
es van quedar fora de la sessió, 
forçant que es repetís just des-
prés altre cop amb la sala plena. 
No només hi havia famílies sinó 
que era important la quantitat de 
veïns i gent de la comunitat edu-
cativa amb interès sobre el detall 
del que s'hi explicaria.

Sobre l'estrada, la Directora 
dels Serveis Territorials del 
Departament d'Ensenyament 
Carmina Pinya i el regidor Miquel 
Àngel Vadell escortaven la protago-
nista de la jornada, Carina Torres. 
Ella serà la directora de l'IES Les 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1764.indd   2 22/3/17   18:51



La sala d'actes de la biblioteca Antoni Comas plena a vessar Daniel Ferrer 

la detallada explicació per part de 
Torres de la dinàmica que seguirà 
el nou centre i dels detalls d'un 
projecte innovador com el del Les 
Cinc Sénies. Serà la mateixa direc-
tora la que esculli els professors 
que integraran el claustre d'aquest 
nou centre escolar, el primer que 
dona continuïtat en la secundària 
al model de comunitats d'apre-
nentatge que ja hi ha a algunes 
escoles de la ciutat.

Un dia a Les Cinc Sénies
Torres va explicar com serà un dia 
al nou institut. Hi haurà l'horari 
dividit en tres franges, amb una 
pausa d'esbarjo de separació entre 
elles. El dia començarà amb una 
sessió de rebuda i repàs de l'après 
en la jornada anterior, per establir 
el pla del dia. Es treballarà per 
projectes interdisciplinaris amb 
els llibres "com un recurs més, 

no com a base" segons la docent. 
Ciència i tecnologia centraran la 
primera franja, els continguts so-
cial i lingüístic la segona i l'art, la 
creativitat i les emocions el ter-
cer període. Torres va fer valdre 
l'entorn, assegurant que els es-
tudiants s'hi relacionaran i el 
treballaran.

 Serà la mateixa directo-
ra la que esculli els pro-
fessors que integraran 
el claustre d'aquest nou 
centre escolar, el primer 
que dona continuïtat en 
la secundària al model de 
comunitats d'aprenentat-
ge que ja hi ha a algunes 
escoles de la ciutat.

Cinc Sénies, ella prové d'un institut 
en la línia del model eductiu que 
es vol implementar ara a Mataró 
i les seves van ser les paraules es-
coltades més atentament i, en aca-
bar, més aplaudides. A la sortida, 
bona part de les famílies –sobretot 
provinents del Montserrat Solà i el 
Joan Coromines– valoraven satis-
factòriament la trobada.

El model de Canet
Carina Torres és la directora de 
l'Institut Sunsi Mora de Canet, 
on algunes de les famílies interes-
sades en el nou centre mataroní 
faran visita en la jornada de por-
tes obertes, per conèixer el detall 
d'un centre que també opera en 
mòduls prefabricats. Detallat el 
dispositiu d'infraestructura, de 
tres barracons aula més dos més 
per a altres equipaments, l'atenció 
de les famílies es va concentrar en 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017
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Ciutat

L'edifici, abans de quatre anys 
La Generalitat posa aquest termini i l'Ajuntament estudiarà retallar-lo anticipant el 
projecte executiu per accelerar el màxim les obres

Educació: Redacció 

  Les Cinc Sénies seran, d'entra-
da, cinc barracons però hauria de 
ser un centre d'obra nova en un 
màxim de quatre anys. És com-
promís de la Generalitat, obligat 
també per la normativa –que no 
sempre es compleix, d'altra ban-
da– que estipula en quatre anys 
el període màxim de la interini-
tat que suposa fer classes en mò-
duls prefabricats. El dia abans de 

la reunió informativa, el regidor 
Miquel Àngel Vadell va explicar que 
l'Ajuntament podria implicar-se 
en el projecte del nou Institut, que 
és de titularitat i competència de 
l'administració catalana, per ac-
celerar el procés. 

L'objectiu: el calendari
Un cop superat el període de ma-
triculacions, va explicar el regidor, 
la màxima prioritat serà tenir el 
calendari de construcció del nou 

centre. Vadell va detallar que en 
cas que no s'hagués tirat endavant 
l'IES Les Cinc Sénies l'alternativa 
que posava el Departament sobre 
la taula implicava massifi car el 
Puig i Cadafalch, sense equilibrar 
les places entre l'est i l'oest de la 
ciutat, fet al qual l'Ajuntament 
es va negar. A les sessions infor-
matives del nou centre no hi van 
faltar les intervencions crítiques 
d'alguns veïns de Rocafonda, crí-
tics amb la ubicació de l'institut.

 Daniel Ferrer 

Les dimensions del solar faran compatibles les obres amb les classes D. Ferrer 
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Mateixos grups de P3, tres més d'ESO 
Comença la preinscripció amb la gran novetat de l’IES Les Cinc Sénies, dos grup més 
al Laia l’Arquera i una sola línia a l’Angeleta Ferrer

Educació: Redacció 

   Ja ha començat la preinscrip-
ció escolar i ho fa amb el mateix 
nombre de grups de P-3 a la ciu-
tat, tot i la davallada demogràfi ca 
i tres grups nous de Primer d’ESO, 
amb una reordenació de línees. 
Hi haurà els tres del nou Les Cinc 
Sénies i dos més pel Laia L’Arquera, 
mentre en perden un Satorras i 
Thos i Codina. L’institut ubicat 
al Pla d’en Boet aprofi tarà part de 

les instal·lacions de l’escola Torre 
Llauder –per a postobligatòria, 
concretament– ja que l’Angeleta 
Ferrer ja estrenarà el seu nou edi-
fi ci. Precisament el Departament 
manté com a oferta educativa una 
sola línia a la nova escola i només 
després d’una alta demanda po-
dria estudiar obrir un segon grup. 

Una altra de les novetats per 
a aquest curs 2017-18 serà la re-
ducció de les ràtios en els centres 
considerats “d’alta complexitat”.  

A l’ESO hi haurà 30 alumnes per 
classe amb excepcions de 27, men-
tre que a P3 les ràtios seran de 
25 excepte en certes excepcions 
on hi haurà 22 només alumnes 
per classe.

El procediment de preinscrip-
ció d'enguany modifi ca el funci-
onament de les llistes d'espera. A 
l'inici de curs, cada centre haurà 
de publicar la llista de nous alum-
nes i informar de les places lliures 
que han quedat al llarg del curs.

El Torre Llauder acollirà la postobligatòria del Laia l'Arquera, que amplia un grup de primer d'ESO D. Ferrer 
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Demanen 17 anys de presó per a l’acusat de 
matar i fer desaparèixer Piedad Moya 
La família de la víctima reclama des de fa tres anys que es busqui en un pou d'una finca de 
Dosrius, on creuen que hi ha el cadàver

Societat: Redacció - ACN

   La família de Piedad Moya de-
mana 17 anys de presó per l'assas-
sinat d'aquesta veïna de Mataró, 
desapareguda ara fa tres anys. 
L'acusat, l'exparella de la vícti-
ma, hauria fet desaparèixer el cos 
en una zona boscosa del municipi 
de Dosrius, segons es desprèn de 
la investigació policial, però fi ns 
ara ningú ha pogut trobar el cadà-
ver. La família de la víctima creu 
que el cos està enterrat en un pou 
que hi ha en una fi nca familiar de 
Dosrius, però la instrucció del cas 
no ha previst la recerca en aquest 
punt. "Portem tres anys i el pou no 
s'ha tocat. Creiem que allà hi ha 
alguna cosa perquè no és normal 
que estigui tapiat amb formigó", 
ha assegurat a l'ACN una de les 
germanes de la víctima, Glòria 
Moya. El judici contra Mohamed 
T. per la mort de Piedad Moya ar-
renca avui de març a l'Audiència 
de Barcelona.

En llibertat en espera del judici
Durant els tres anys que han passat 
des de la desaparició de la dona, 
la família ha demanat en diverses 

ocasions que es pogués fer una re-
cerca amb un sistema de georadar, 
capaç de detectar la presència de 
restes humanes en un indret con-
cret i que ja es va fer servir en el 
cas de la jove sevillana Marta del 
Castillo. "Ens diuen que el bosc és 
molt frondós i que seria molt com-
plicat", es lamenta la germana de 
la víctima.  Glòria Moya s'explica 
en una barreja d'emocions, entre 
indignació i desolació: "Tinc la 
sensació que han deixat el cas de 
banda". La família critica també 
el tractament que ha rebut l'acu-
sat de l'assassinat, que després 
de dos anys en presó preventiva 
va quedar en llibertat a l'espe-
ra del judici. Actualment viu "a 
només dos carrers" de casa de la 
germana de la víctima, al barri de 
Cerdanyola de Mataró.

Divendres arrencarà el judici 
contra Mohamed T. amb la cons-
titució del jurat popular. La decla-
ració de l'acusat es faria entre di-
vendres i dilluns, a l'espera que es 
tanqui el guió defi nitiu del judici. 
Els familiars de Piedad Moya, així 
com amics i companyes de fei-
na estan citats a declarar a partir 
de dilluns 27. Tant la fi scalia com 

l'acusació particular demanen 15 
anys de presó per a l'acusat per 
un delicte d'homicidi. Per l'ocul-
tació del cos l'acusen d'un delicte 
contra la integritat moral, pel qual 
la fi scalia demana un any i vuit 
mesos de presó més. L'acusació 
particular reclama dos anys de 
presó per aquest fet.

Cinc anys fora de Mataró
En el seu escrit d'acusació, la fi s-
calia també reclama que l'home 
no pugui viure a Mataró durant els 
cinc anys posteriors a la condemna 
i que tampoc es pugui apropar a 
menys d'un quilòmetre als fami-
liars directes de la víctima. Per a 
ells reclama indemnitzacions per 
un valor global de 222.000 euros.

Intents infructuosos
Durant les setmanes posteriors 
a la desaparició el 2014, la Unitat 
Canina dels Mossos va buscar sen-
se èxit el cos de la dona i també els 
veïns van organitzar una batuda 
ciutadana que tampoc va aportar 
noves pistes. La família manté la 
certesa que el cos de Piedad és al 
pou de la fi nca de Dosrius, però de 
moment no s'ha explorat.

Batuda ciutadana per buscar el cos de Piedad Moya Cedida
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...i guanya
2 nits a un
Parador

Et fem una
revisió de l'oïda
gratuïta

Revisió de l’oïda gratuïta per part de l’equip d’audioprotetistes de General Optica. Es recomana demanar cita prèvia.
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L'Alcalde Abril tindrà per fi un monument 
Una escultura de l’artista Perecoll en forma de cadira foradada per cinc trets recordarà el 
batlle republicà de la ciutat afusellat l'any 39

Societat: Redacció

  Mataró reconeixerà la fi gura de 
Josep Abril i Argemí amb una es-
cultura. D’aquesta manera es vol 
fer justícia a la memòria del que 
va ser alcalde republicà de Mataró 
entre els anys 1931 i 1933, afusellat 
el 16 de març del 1939 al Camp de 
la Bóta de Barcelona per l’exèrcit 
feixista de Franco. L’Ajuntament 
ha encarregat a l’artista mataro-
ní Perecoll la realització d’aquest 
monument commemoratiu, que 
serà una escultura de bronze re-
presentant una cadira d’època fo-
radada per cinc trets i es col·locarà 
sobre una peanya de granit. La 
ubicació provisional que s’està 
estudiant està vinculada al carrer 
que porta el nom de l’exalcalde, si-
tuat a la plaça de Francisco Tomás 
y Valiente.

 El Ple va aprovar per unanimitat 
l’abril del 2007 erigir un monu-
ment per reivindicar la memòria 
de Josep Abril i que simbolitzés el 
reconeixement de la ciutat a qui 
va morir pel fet d’haver-ne estat 
alcalde. L’Ajuntament va nomenar 
Josep Abril com a Fill Adoptiu de la 
Ciutat a títol pòstum el 16 d’abril 
de 2012 en un acte institucional. 
El títol el van recollir les nétes i la 

besnéta de l’homenatjat.

Qui va ser l'Alcalde Abril? 
Josep Abril (Santa Maria de 
Palautordera 1869 - Barcelona, 
1939) va destacar com una per-
sona compromesa políticament 
i socialment que va ser empre-
sonat i condemnat a mort per les 

seves conviccions i pel fet d’haver 
ostentat responsabilitats com a 
alcalde de Mataró en un context 
especialment complex del 1931 a 
1933 i també el 1939 esdevenint 
una de les víctimes més destaca-
des de la repressió franquista de 
la postguerra a la ciutat. Va ser 
executat al Camp de la Bóta. 

Josep Abril, alcalde de Mataró entre els anys 1931 i 1933 i també el 1939 Cedida

L’anunci del monument a l’Alcalde Josep Abril que s’erigirà seguint 
una proposta de l’artista, ha desencallat, avui, una reivindicació 
amb més d’una dècada d’història. L’encàrrec, però, es va fer a 
través de treballadors de l’Ajuntament també a altres creadors 
de la ciutat i Jaume Simon, que va fer la seva proposta, lamenta 
“el silenci total sobre el tema” durant aquests deu anys. Simon, 
que no ha dubtat a mostrar la proposta que havia fet, assegura 
que “és una falta de respecte no avisar i esbombar-ho tot”. Simon 
havia plantejat també un monument basat en una cadira, en 
aquest cas de mobiliari públic, i donava importància a una gran 
placa d’inox a terra. L’artista lamenta que no s’hagi informat de 
la resolució, ni en temps ni forma, del concurs.

El monument que no serà
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Spa & Aguilar
Cr. Sant Josep núm. 62, 1r, Mataró
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I
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Pot recuperar el interessos pagats per l’aplicació de la clàusula sòl.

També pot recuperar les despeses de constitució de la seva hipoteca.

NOMÉS COBREM
SI VOSTÈ COBRA! 

ADVOCATS

• Dret bancari: Refinançament i reestructuració de 
deutes amb entitats bancàries.

• Dret de Família. Herències. Divorcis. Incapacitacions.
• Dret Immobiliari i Urbanístic: problemes a immobles 

particulars o comunitats, arrendaments
i compravendes, gestió i administració de finques.

• Dret Mercantil, responsabilitat dels administra-
dors, acords socials, convocatòria de juntes, 
gestió de socis minoritaris, negociació i gestió de 
contractes mercantils d’àmbit nacional i 
internacional, Insolvències, concurs de creditors.

• Accidents de Trànsit.

ALTRES SERVEIS

IRPH
Si té IRPH en el seu préstec hipotecari pot recuperar TOTS els 

interessos pagats i no tornar a pagar-ne més en quotes futures.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara nul·les les 
clàusules abusives i es tenen per no posades des de l’inici del préstec.
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L’Agència 
Tributària de 
Catalunya, 
més a prop del 
ciutadà
L’1 de setembre, l’ATC comptarà amb 14 noves oficines pròpies 
i 12 noves oficines compartides amb administracions locals

Amb aquestes noves funcions, 
l’ATC completarà la plena as-
sumpció de les competències 
que li atorga estatutàriament 
l’actual marc autonòmic, impul-
sant un model de gestió tributà-
ria modern i de plena cooperació 
amb les administracions locals.

SISTEMA e-SPRIU
El desplegament de l’ATC tam-
bé tindrà un vessant intern, que 
inclou el desenvolupament pro-
gressiu del sistema informàtic 
e-SPRIU. Aquest sistema tindrà 
capacitat per gestionar tots els 
tributs que s’incorporin progres-
sivament a les competències de 
la Generalitat. 

A més, per tal d’esdevenir una 
administració més sòlida i àgil, 
es milloraran els sistemes in-
terns d’informació tributària, es 
potenciarà la formació de per-
sonal, es desenvoluparan noves 
eines d’estudi fiscal i s’enfortiran 
els instruments per al control, la 
detecció i la correcció del frau. 

tegra de dos tributs: l’impost 
sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics do-
cumentats i l’impost sobre 
successions i donacions. 
Actualment, la liquidació 
d’aquests dos impostos l’efec-

tua parcialment el Deganat 
de Registradors de la Propi-
etat, a través d’un conveni 
amb la Generalitat. D’aques-
ta manera, l’administració 
tributària catalana assumirà 
el control directe complet 
de tots els tributs cedits a la 
Generalitat, amb una recap-
tació estimada d’uns 2.750 
milions l’any 2017, 1.500 mi-
lions més que el 2015.

d’Empordà, Figueres, la Seu 
d’Urgell, Reus i Tortosa. 

En aquestes oficines els ciutadans 
podran obtenir assessorament i 
realitzar qualsevol tràmit tribu-
tari i de recaptació dels impostos. 

La xarxa de 19 oficines es com-
plementarà amb un segon nivell 
de desplegament territorial, que 
consistirà en 12 noves oficines 
compartides amb ens locals i 
supralocals adherits a la xarxa 
Tributs de Catalunya. Aquestes 
oficines compartides se situaran 
a Igualada, Vilanova i la Geltrú, 
el Vendrell, Cervera, Olot, Valls, 
Móra d’Ebre, Solsona, Berga, 
Ripoll, Vielha i Tremp. Tant les 
noves oficines pròpies de l’ATC 

com les oficines compartides 
estaran operatives l’1 de setem-
bre, tret de l’oficina del Poblenou, 
inaugurada aquest febrer.

La resta d’oficines de Tributs de 
Catalunya, un total de 137, actua-
ran com a finestreta única i punt 
d’assistència tributària, on els 
ciutadans podran obtenir atenció 
bàsica i presentar declaracions.

PLENA ASSUMPCIÓ  DE 
COMPETÈNCIES 
En l’àmbit competencial, l’ATC 
sumarà gradualment a les seves 
atribucions la recaptació execu-
tiva de deutes contrets amb la 
Generalitat i amb entitats locals 
catalanes adherides a Tributs de 
Catalunya, que inclouen deutes 
tributaris i sancions de trànsit. Fins 
ara, la Generalitat de Catalunya 
pagava a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària (AEAT) perquè 
portés a terme aquesta tasca.

Paral·lelament, la Generalitat 
assumirà la gestió directa ín-

Aquest 2017 l’entitat 
ampliarà les seves 
competències per tal 
d’assumir la gestió 
íntegra de tots els tributs 
cedits a la Generalitat

Lleida

Barcelona

Girona

Tarragona

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

EL DESPLEGAMENT DE L’ATC

Nombre d’oficines 
pròpies

Nombre d’oficines  
compartides

Volum potencial 
de recaptació (M€)

Nombre de 
treballadors

Pressupost total (M€)

4

0

1.240

321

35,8

19

12

2.750

800

93,3

2015 2017

El desplegament territorial i l’ampli-
ació de competències comportarà 
un augment substancial de la planti-
lla de l’Agència, que s’incrementarà 
dels 425 treballadors actuals als 800 
treballadors a finals del 2017. L’ATC 
ha endegatuna campanya dirigida a 
informar els estudiants universitaris 
sobre les oportunitats de desenvo-
lupament professional vinculat a les 
funcions d’administració tributària.

’
800

PERSONES
TINDRÀ EN TOTAL LA 

PLANTILLA DE L’ATC A 
FINALS DEL 2017

UNA ADMINISTRACIÓ 
TRIBUTÀRIA 
PREPARADA PER 
ALS REPTES FUTURS

OFICINES  
DE L’ATC

Barcelona (Poblenou)
Barcelona  (Zona Franca)
Figueres
Girona
Granollers
La Bisbal d’Empordà
La Seu d’Urgell
Lleida
Manresa 
Mataró
Reus 
Sabadell
Santa Coloma  
de Farners
Sant Feliu  
de Llobregat
Tarragona
Terrassa
Tortosa
Vilafranca del Penedès
Vic

OFICINES 
COMPARTIDES
 
Berga 
Cervera
El Vendrell
Igualada
Móra d’Ebre
Olot 
Ripoll
Solsona
Tremp
Valls
Vielha
Vilanova i la Geltrú

XARXA LOCAL 
TRIBUTS DE 
CATALUNYA 

DIPUTACIÓ  
DE BARCELONA
Alella
Arenys de Mar
Arenys de Munt

Argentona
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Cabrera de Mar
Caldes de Montbui
Calella
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellbisbal 
Castelldefels 
Cerdanyola del Vallès 
Corbera de Llobregat 
Cornellà de Llobregat 
Cubelles
El Prat de Llobregat 
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Gavà 
Gelida 
Granollers
Igualada
L’Ametlla del Vallès 
La Garriga
La Llagosta 
La Roca del Vallès
Les Franqueses  
del Vallès
Lliçà d’Amunt 
Llinars del Vallès 
Malgrat de Mar 
Manlleu
Manresa 
Martorell 
Matadepera 
Mataró 
Molins de Rei 
Mollet del Vallès 
Montcada i Reixac
Montgat
Montmeló
Montornès del Vallès
Olesa de Montserrat
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Parets del Vallès

Piera
Pineda de Mar
Premià de Dalt
Premià de Mar
Ripollet
Rubí
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la 
Barca
Sant Andreu de 
Llavaneres
Sant Boi de Llobregat
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Pere de Ribes 
Sant Quirze del Vallès 
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç  
dels Horts
Santa Coloma de 
Gramenet
Santa Eulàlia de 
Ronçana
Santa Perpètua de 
Mogoda
Sentmenat
Sitges
Tordera
Torelló
Vacarisses
Vallirana
Vic
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès (1)
Vilafranca del Penedès (2)
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar

 
DIPUTACIÓ  
DE GIRONA

Cassà de la Selva 
Figueres 
Girona  
(Serveis Centrals)
Girona
La Bisbal d’Empordà

Puigcerdà
Roses
Salt
Tossa de Mar

DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA
Alcanar
Altafulla
Amposta
Calafell
Creixell
Cunit
Deltebre
Falset
Gandesa
La Canonja
La Sénia
L’Hospitalet de l’Infant
Miami Platja
Montblanc
Mont-roig del Camp
Reus
Riudoms
Roda de Berà
Sant Carles de la Ràpita
Segur de Calafell
Tarragona
Torredembarra
Tortosa
Ulldecona
Vila-seca

DIPUTACIÓ  
DE LLEIDA
Balaguer
Cervera 
La Seu d’Urgell 
Les Borges Blanques 
Lleida 
Mollerussa 
Tàrrega
Vielha 

ALTRES  
ENS LOCALS
Arbúcies 
Barcelona
Blanes
Lloret
Sabadell
Vidreres

XARXA LOCAL 
TRIBUTS DE 
CATALUNYA 
Presentació de 
declaracions, 
pagament de 

deutes, atenció 
bàsica al 

contribuent.

OFICINES 
COMPARTIDES

Tràmits relatius
al procediment de
gestió tributària; 

tràmits bàsics
del procediment de 
recaptació, atenció i

assistència al 
contribuent.

OFICINES 
PRÒPIES  
DE L’ATC

Tots els tràmits de 
gestió i recaptació 

tributàries.

168
OFICINES

TINDRÀ LA XARXA 
TRIBUTS DE 
CATALUNYA

L
Agència Tributària 
de Catalunya (ATC) 
engega aquest any 
una nova etapa  ca-
racteritzada per una 

presència més intensa al terri-
tori i per l’ampliació de les seves 
competències en matèria de 
gestió  tributària. L’objectiu és 
que aquest 2017 l’ATC esdevingui 
una administració tributària més 
eficient i pròxima al ciutadà.

Pel que fa al desplegament ter-
ritorial, a les 4 seus que l’ATC té 
actualment a Barcelona, Tarra-
gona, Lleida i Girona s’afegeixen 
15 noves oficines pròpies que 
s’ubicaran arreu del territori en 
funció de la població i de les ne-
cessitats administratives de cada 
demarcació. Els 15 municipis que 
comptaran amb una nova oficina 
territorial són Barcelona (Po-
blenou), Terrassa, Sabadell, 
Granollers, Sant Feliu de Llo-
bregat, Vilafranca del Penedès, 
Mataró, Manresa, Vic, Santa 
Coloma de Farners, la Bisbal 

+ PRESÈNCIA. Des de l’1 de 
setembre, l’ATC tindrà 14 noves 
oficines pròpies i 12 noves oficines 
compartides amb administracions 
locals

+ FUNCIONS. Més competències 
en matèria fiscal, que permetran 
recaptar fins a 2.750 M€ enfront 
dels 1.200 M€ del 2015

+ RECURSOS HUMANS. Una 
plantilla reforçada, que arribarà als 
800 treballadors a finals del 2017

+ RECURSOS TÈCNICS. Sistema 
e-SPRIU, amb capacitat per 
gestionar tots els nous tributs que 
assumeixi la Generalitat. S’incre-
mentaran els tràmits per Internet i 
pel canal telefònic (012)

+ TRANSPARÈNCIA. Millora del 
model de relació amb el contri-
buent i de col·laboració amb els 
intermediaris fiscals

+ BONES PRÀCTIQUES. 
Desenvolupament de noves eines 
d’anàlisi de dades i adopció de les 
pràctiques internacionals més 
avançades en matèria tributària

+ CONTROL DEL FRAU. Impuls 
als instruments per al control, la 
detecció i la correcció del frau fiscal
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L’Agència 
Tributària de 
Catalunya, 
més a prop del 
ciutadà
L’1 de setembre, l’ATC comptarà amb 14 noves oficines pròpies 
i 12 noves oficines compartides amb administracions locals

Amb aquestes noves funcions, 
l’ATC completarà la plena as-
sumpció de les competències 
que li atorga estatutàriament 
l’actual marc autonòmic, impul-
sant un model de gestió tributà-
ria modern i de plena cooperació 
amb les administracions locals.

SISTEMA e-SPRIU
El desplegament de l’ATC tam-
bé tindrà un vessant intern, que 
inclou el desenvolupament pro-
gressiu del sistema informàtic 
e-SPRIU. Aquest sistema tindrà 
capacitat per gestionar tots els 
tributs que s’incorporin progres-
sivament a les competències de 
la Generalitat. 

A més, per tal d’esdevenir una 
administració més sòlida i àgil, 
es milloraran els sistemes in-
terns d’informació tributària, es 
potenciarà la formació de per-
sonal, es desenvoluparan noves 
eines d’estudi fiscal i s’enfortiran 
els instruments per al control, la 
detecció i la correcció del frau. 

tegra de dos tributs: l’impost 
sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics do-
cumentats i l’impost sobre 
successions i donacions. 
Actualment, la liquidació 
d’aquests dos impostos l’efec-

tua parcialment el Deganat 
de Registradors de la Propi-
etat, a través d’un conveni 
amb la Generalitat. D’aques-
ta manera, l’administració 
tributària catalana assumirà 
el control directe complet 
de tots els tributs cedits a la 
Generalitat, amb una recap-
tació estimada d’uns 2.750 
milions l’any 2017, 1.500 mi-
lions més que el 2015.

d’Empordà, Figueres, la Seu 
d’Urgell, Reus i Tortosa. 

En aquestes oficines els ciutadans 
podran obtenir assessorament i 
realitzar qualsevol tràmit tribu-
tari i de recaptació dels impostos. 

La xarxa de 19 oficines es com-
plementarà amb un segon nivell 
de desplegament territorial, que 
consistirà en 12 noves oficines 
compartides amb ens locals i 
supralocals adherits a la xarxa 
Tributs de Catalunya. Aquestes 
oficines compartides se situaran 
a Igualada, Vilanova i la Geltrú, 
el Vendrell, Cervera, Olot, Valls, 
Móra d’Ebre, Solsona, Berga, 
Ripoll, Vielha i Tremp. Tant les 
noves oficines pròpies de l’ATC 

com les oficines compartides 
estaran operatives l’1 de setem-
bre, tret de l’oficina del Poblenou, 
inaugurada aquest febrer.

La resta d’oficines de Tributs de 
Catalunya, un total de 137, actua-
ran com a finestreta única i punt 
d’assistència tributària, on els 
ciutadans podran obtenir atenció 
bàsica i presentar declaracions.

PLENA ASSUMPCIÓ  DE 
COMPETÈNCIES 
En l’àmbit competencial, l’ATC 
sumarà gradualment a les seves 
atribucions la recaptació execu-
tiva de deutes contrets amb la 
Generalitat i amb entitats locals 
catalanes adherides a Tributs de 
Catalunya, que inclouen deutes 
tributaris i sancions de trànsit. Fins 
ara, la Generalitat de Catalunya 
pagava a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària (AEAT) perquè 
portés a terme aquesta tasca.

Paral·lelament, la Generalitat 
assumirà la gestió directa ín-

Aquest 2017 l’entitat 
ampliarà les seves 
competències per tal 
d’assumir la gestió 
íntegra de tots els tributs 
cedits a la Generalitat

Lleida

Barcelona

Girona

Tarragona

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

EL DESPLEGAMENT DE L’ATC

Nombre d’oficines 
pròpies

Nombre d’oficines  
compartides

Volum potencial 
de recaptació (M€)

Nombre de 
treballadors

Pressupost total (M€)

4

0

1.240

321

35,8

19

12

2.750

800

93,3

2015 2017

El desplegament territorial i l’ampli-
ació de competències comportarà 
un augment substancial de la planti-
lla de l’Agència, que s’incrementarà 
dels 425 treballadors actuals als 800 
treballadors a finals del 2017. L’ATC 
ha endegatuna campanya dirigida a 
informar els estudiants universitaris 
sobre les oportunitats de desenvo-
lupament professional vinculat a les 
funcions d’administració tributària.

’
800

PERSONES
TINDRÀ EN TOTAL LA 

PLANTILLA DE L’ATC A 
FINALS DEL 2017

UNA ADMINISTRACIÓ 
TRIBUTÀRIA 
PREPARADA PER 
ALS REPTES FUTURS

OFICINES  
DE L’ATC

Barcelona (Poblenou)
Barcelona  (Zona Franca)
Figueres
Girona
Granollers
La Bisbal d’Empordà
La Seu d’Urgell
Lleida
Manresa 
Mataró
Reus 
Sabadell
Santa Coloma  
de Farners
Sant Feliu  
de Llobregat
Tarragona
Terrassa
Tortosa
Vilafranca del Penedès
Vic

OFICINES 
COMPARTIDES
 
Berga 
Cervera
El Vendrell
Igualada
Móra d’Ebre
Olot 
Ripoll
Solsona
Tremp
Valls
Vielha
Vilanova i la Geltrú

XARXA LOCAL 
TRIBUTS DE 
CATALUNYA 

DIPUTACIÓ  
DE BARCELONA
Alella
Arenys de Mar
Arenys de Munt

Argentona
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Cabrera de Mar
Caldes de Montbui
Calella
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellbisbal 
Castelldefels 
Cerdanyola del Vallès 
Corbera de Llobregat 
Cornellà de Llobregat 
Cubelles
El Prat de Llobregat 
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Gavà 
Gelida 
Granollers
Igualada
L’Ametlla del Vallès 
La Garriga
La Llagosta 
La Roca del Vallès
Les Franqueses  
del Vallès
Lliçà d’Amunt 
Llinars del Vallès 
Malgrat de Mar 
Manlleu
Manresa 
Martorell 
Matadepera 
Mataró 
Molins de Rei 
Mollet del Vallès 
Montcada i Reixac
Montgat
Montmeló
Montornès del Vallès
Olesa de Montserrat
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Parets del Vallès

Piera
Pineda de Mar
Premià de Dalt
Premià de Mar
Ripollet
Rubí
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la 
Barca
Sant Andreu de 
Llavaneres
Sant Boi de Llobregat
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Pere de Ribes 
Sant Quirze del Vallès 
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç  
dels Horts
Santa Coloma de 
Gramenet
Santa Eulàlia de 
Ronçana
Santa Perpètua de 
Mogoda
Sentmenat
Sitges
Tordera
Torelló
Vacarisses
Vallirana
Vic
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès (1)
Vilafranca del Penedès (2)
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar

 
DIPUTACIÓ  
DE GIRONA

Cassà de la Selva 
Figueres 
Girona  
(Serveis Centrals)
Girona
La Bisbal d’Empordà

Puigcerdà
Roses
Salt
Tossa de Mar

DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA
Alcanar
Altafulla
Amposta
Calafell
Creixell
Cunit
Deltebre
Falset
Gandesa
La Canonja
La Sénia
L’Hospitalet de l’Infant
Miami Platja
Montblanc
Mont-roig del Camp
Reus
Riudoms
Roda de Berà
Sant Carles de la Ràpita
Segur de Calafell
Tarragona
Torredembarra
Tortosa
Ulldecona
Vila-seca

DIPUTACIÓ  
DE LLEIDA
Balaguer
Cervera 
La Seu d’Urgell 
Les Borges Blanques 
Lleida 
Mollerussa 
Tàrrega
Vielha 

ALTRES  
ENS LOCALS
Arbúcies 
Barcelona
Blanes
Lloret
Sabadell
Vidreres

XARXA LOCAL 
TRIBUTS DE 
CATALUNYA 
Presentació de 
declaracions, 
pagament de 

deutes, atenció 
bàsica al 

contribuent.

OFICINES 
COMPARTIDES

Tràmits relatius
al procediment de
gestió tributària; 

tràmits bàsics
del procediment de 
recaptació, atenció i

assistència al 
contribuent.

OFICINES 
PRÒPIES  
DE L’ATC

Tots els tràmits de 
gestió i recaptació 

tributàries.

168
OFICINES

TINDRÀ LA XARXA 
TRIBUTS DE 
CATALUNYA

L
Agència Tributària 
de Catalunya (ATC) 
engega aquest any 
una nova etapa  ca-
racteritzada per una 

presència més intensa al terri-
tori i per l’ampliació de les seves 
competències en matèria de 
gestió  tributària. L’objectiu és 
que aquest 2017 l’ATC esdevingui 
una administració tributària més 
eficient i pròxima al ciutadà.

Pel que fa al desplegament ter-
ritorial, a les 4 seus que l’ATC té 
actualment a Barcelona, Tarra-
gona, Lleida i Girona s’afegeixen 
15 noves oficines pròpies que 
s’ubicaran arreu del territori en 
funció de la població i de les ne-
cessitats administratives de cada 
demarcació. Els 15 municipis que 
comptaran amb una nova oficina 
territorial són Barcelona (Po-
blenou), Terrassa, Sabadell, 
Granollers, Sant Feliu de Llo-
bregat, Vilafranca del Penedès, 
Mataró, Manresa, Vic, Santa 
Coloma de Farners, la Bisbal 

+ PRESÈNCIA. Des de l’1 de 
setembre, l’ATC tindrà 14 noves 
oficines pròpies i 12 noves oficines 
compartides amb administracions 
locals

+ FUNCIONS. Més competències 
en matèria fiscal, que permetran 
recaptar fins a 2.750 M€ enfront 
dels 1.200 M€ del 2015

+ RECURSOS HUMANS. Una 
plantilla reforçada, que arribarà als 
800 treballadors a finals del 2017

+ RECURSOS TÈCNICS. Sistema 
e-SPRIU, amb capacitat per 
gestionar tots els nous tributs que 
assumeixi la Generalitat. S’incre-
mentaran els tràmits per Internet i 
pel canal telefònic (012)

+ TRANSPARÈNCIA. Millora del 
model de relació amb el contri-
buent i de col·laboració amb els 
intermediaris fiscals

+ BONES PRÀCTIQUES. 
Desenvolupament de noves eines 
d’anàlisi de dades i adopció de les 
pràctiques internacionals més 
avançades en matèria tributària

+ CONTROL DEL FRAU. Impuls 
als instruments per al control, la 
detecció i la correcció del frau fiscal
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

25 de març

17.30h // 
Parròquia de Maria 
Auxiliadora (Mataró) //

PREGÓ DE SETMANA SANTA,
EL PÒRTIC DE LA CELEBRACIÓ

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'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.

Big Band Arenys
Dissabte 25 març / 21h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 6€. 
Taquilla: 7€. 
Concert de la Big Band de l'Esco-
la de Música d'Arenys de Mar i de 
l'Aula Musical d'Arenys de Munt.

Marcel Pozo
Dissabte 25 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Pop-rock d'autor. Presenta en acús-
tic el seu disc "A la hora de volver".

Tropical Fest
Dissabte 25 març / 21h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Taquilla: 10€. Anticipada: 5-8€.
Concert amb System Beat, Pachawa 
Sound i Zoom Musiqueta. 

Jazz al Pati
Diumenge 26 març / 11.30h / Pati 
del Cafè Nou (La Riera, 110. Mataró)
Concert del Combo de l’Escola 
Municipal de Música de Mataró, i 
després, Potato Head Jazz Band. 
4t cicle "A la Vora del Jazz".

Gran Concert Simfònic
Diumenge 26 març / 19h / Teatre 
La Massa (Plaça del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt)
Orquestra Simfònica Sant Cugat. 
Piano solista: Albert Guinovart. 
Director convidat: Jordi Piccorelli.

'Ivó Oller - Trumpet Attitude'
Dijous 30 març / 21h / Casal Nova 
Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
El trompetista mataroní presenta 
aquest nou projecte. 4t cicle "A la 
Vora del Jazz". 

El Petit de Cal Eril + Esperit!
Divendres 31 març / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Taquilla: 12€. Anticipada: 10€.
Concert de Pop-rock psicodèlic i 
l'home-orquestra Mau Boada. 

Guia cultural

EL PÒRTIC DE LA CELEBRACIÓ

Maria Auxiliadora acull aquest 
dissabte un dels actes clàs-

sics previs a l’inici dels dies grans 
de Setmana Santa a Mataró. Àngel 
Rubio de Paco serà aquest 
any el pregoner d’una 
celebració cada cop 
més arrelada i que 
ofereix, en aquest ri-
tual previ, un espai de 
refl exió i introducció a 
la litúrgia i el sentit que 
tenen tots els elements i 
rituals que s’escauran des 
del Divendres de Dolors 
al Diumenge de Pasqua.
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Aspencat: Cap a la Mediterrània
Divendres 31 març / 20.30h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova) 
/ Anticipada: 13€. Taquilla: 17€.
Concert acústic. 

TEATRE I DANSA //

'Auschwitz i el judici fi nal'
Dissabte 25 març / 18h / Aula de 
Teatre (C. Juan Meléndez Valdés, 
2, Mataró) / Gratuït.
Conferència d'Ariadna Sotorra i 
representació del grup Aula júni-
or + 16 anys de l’Aula de Teatre. 

'El padre'
Dissabte 25 març / 20.30h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 28€. Amfi teatre: 26€.
José Carlos Plaza adapta i dirigeix 
la farsa tràgica de Florian Zeller 
interpretada per Héctor Alterio.

7è Festival Internacional de 
Dansa Oriental Bellydance
Dissabte 25 març / 21.30h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Anticipada: 10€. Taquilla: 15€.
Espectacle de danses orientals a 
càrrec de ballarines internacionals.

'Mamma Mia!'
Dies 25 i 26 març / Dissabte 21h 
i diumenge 18h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Platea: 
13€. Amfi teatre: 11€. També: 1, 2, 
8 i 9 d’abril.
Espectacle musical. Direcció: Antoni 
Blanch. Direcció musical: Georgina 
Blanch. Coreografi es: Carla Pérez.

Dia Internacional del Teatre a 
Argentona 2017
Dissabte 25 març: D'11 a 13h a La 
Sala (Pl. Nova), Jornada de por-
tes obertes. "Libèl·lula": dos pas-
sis, 17.30 i 19.30h a la Plaça Nova. 
"Whisful. La historia de un desa-
hucio": a les 21h al Saló de Pedra.
Diumenge 26 març: "Poemes 
Visuals": 12:30h al Saló de Pedra 
(4,5€ anticipada, 6€ taquilla). 
Dilluns 27 març: "Welcome" es-
pectacle d'Amebeu Teatre: 12:30h 
Pati del Casal Jove d'Argentona.

El pot de les potingues
Diumenge 26 març / 19h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 6€.
Espectacle d’humor esbojarrat per 
a tots el públics, de Pàmboliteatre.

DIa del Teatre: 'Figurants'
Dimarts 28 març / 19h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró /
Gratuït amb invitació
Reportatge de Jacint Fornols i 
Francesc Paez, un seguiment d’un 
grup de joves de l’Aula de Teatre 
l'any 2009. Taula rodona amb 
Jèssica Pèrez i els protagonistes.

'Madama Butterfl y'
Dijous 30 març / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 16-18€. Teatre Principal 
(c. Església, 45-47. Arenys de Mar) 
/ Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres, de la 
popular òpera de Puccini. 

'La Passió, últims dies de Jesús'
Divendres 31 març / 21.30h / 
Hort del Rector (Pl. Santa Maria, 
1. Mataró) / Preu: 6€. Anticipada: 
5€ (telf: 654 38 50 87 i armats-
demataro@gmail.com). 
Representació Armats de Mataró. 

INFANTIL //

Taller de moda i costura: 
L'armari de l'Olívia
Divendres 24 març / 18h / Can 
Marfà Museu de Mataró.
Laboratori d'experimentació lecto-
ra, adreçat a nen/es de 5 a 9 anys.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 24 març / 17.30h: Hora 
del conte: "Especial Puig i Cadafalch".  
Dimecres 29 març / 17.30h: Art 
Time 'Pintures rupestres'. 
Dijous 30 març / 17.30h: Dijous a 
la Biblio: "La princesa dels mata-
lassos" de Vivim del Cuento.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dissabte 25 març / 18h: 
"Benvingudes familiars".
Dimarts 28 març / 18h: L'Hora 
del Conte "La sonrisa de la luna".

Descobertes naturalistes al 
jardí: els invertebrats
Diumenge 26 març / 12h / Can 
Boet. Centre patrimoni arqueològic 
i natural (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
Famílies amb nens/es de 5 a 12 anys.

MÚSICA /

Orquestra Camera Musicae
Diumenge 26 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 17€. Reduïda: 15€.
Música de Bach i Bartók. Amb Jordi 
Mora a la direcció de l'orquestra i 
Jordi Humet al piano. XV Cicle de 
Concerts Simfònics.

ESPECTACLE /

'Rhumia'
Divendres 24 març / 20.30h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
Argentona) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 13€.
Un cant a l'esperança i al riure de 
Rhum & Cia. Premi Zirkòlika al 
millor espectacle de circ del 2016. 

núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017
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XERRADA /

'Agressivitat (reprimir o 
alliberar)'
Dimecres 29 març / 18.30h / Clínica 
Issa (c. Nou, 46. Mataró) / Preu: 
10€. / Inscripció: 93.790.22.14 o 
gemma@clinicaissa.com. 
Xerrada per a pares a càrrec de 
Laura Díaz de Entresotos, psicòloga.

FESTES /

Plenari de Les Santes
Dilluns 27 març / 20h / Centre 
Cívic Cabot i Barba (Pl. Miquel 
Biada, 5. Mataró)
Celebració d'un nou plenari de 
Les Santes, obert a tothom, per a 
treballar la Festa Major de Mataró 
del juliol del 2017. 

Monogràfi c musical a càrrec de 
Marc Rabaneda (historiador, guia 
i divulgador cultural). 

'La salut espiritual'
Dilluns 27 març / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Ramon 
Ma Nogués, escolapi i catedràtic 
emèrit d'Antropologia Biològica. 

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

'Casa nostra, casa vostra'
Dimarts 28 març / 19.30h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
Valoració de la campanya i projec-
tes de futur de CNCV, a favor de 
l'acollida de refugiats.

'I ara, sóc jo'
Dimarts 28 març / 19h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Josep 
Torrents. Un camí per la transfor-
mació personal.

'De fora vingueren' 
Dimecres 29 març / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autor, Matthew Tree.

'La sardana i la religió de les 
bruixes'
Dimecres 29 març /  19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació llibre de Jordi Bilbeny.

'El Renaixement de la Cultura 
Tradicional Xinesa'
Dijous 30 març / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Xerrada de Montserrat Masvidal, 
cooperant de Puro Arte Humano.

'Puig i Cadafalch, alumne de 
l’Escola Pia'
Dijous 30 març / 19h Escola Pia 
Santa Anna – Edifi ci de Mar (C. de 
Sant Agusí, 59. Mataró)
Xerrada del pare Joan Florensa.

RUTES I VISITES //

'Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial'
Dissabte 25 març / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric 
patrimoni històric de la ciutat.

El modernisme a Mataró
Diumenge 26 març / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat
O� cina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

L'Hora del Conte especial Dia 
del Teatre
Dimecres 29 març / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró).   
"Unes golfes o un teatre?", conta-
contes a càrrec de Marta Figueras.

Buc de contes
Dijous 30 març / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "El pet", de 
Laurie Cohen i Nicolas Gouny.

FESTES //

Spring Birrafest
Dissabte 25 març / De 18 a 23h / 
Parc Can Massuet del Far (Dosrius)
Festa de la tapa i la cervesa arte-
sana. Música: Dj Giuseppe Martini.

Serra la vella
Diumenge 26 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tallada de la quarta pota de la Vella 
Quaresma. 

XERRADES I LLIBRES /

'Podemos – Izquierda Unida. 
Del desamor a la confl uència'
Divendres 24 març / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació del llibre a càrrec 
de l'autor, Miguel Guillén, i Maria 
Freixanet, senadora.

'Les lletres dels Beatles'
Dilluns 27 març / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) / Preu: 5€.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'El relat d'una exposició' i 'El 
procés del relat' 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Visita: dissabte 25 de 
març a les 19h. Fins al 21 de maig.
Alumnes de 5è escoles Angeleta 
Ferrer i Montserrat Solà de Mataró. 

'Col·leccionisme cinematogràfi c'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins 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) / 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 
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.

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

FOTOGRAFIA //

'Mataró Viu l'Esport'
Ateneu de la Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró). Fins al 16 d'abril. 
Exposició de 120 imatges selec-
cionades del concurs fotogràfi c 
d'Instagram sobre fotografi a es-
portiva, organitzat per la secció 
de Foto Cine de la UEC Mataró. 
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ACTIVITATS //

'Serveis i ajudes a l’adminis-
tració, per a persones grans'
Dilluns 27 març / 10h / Casal 
Municipal Gent Gran Oriol Batista 
(c. Pla de Bages, 49. Mataró).
Conferència de Natalia Barrientos i 
de Lucia Irzo, treballadores social de 
l’Agència d’Atenció a les Persones 
amb Dependència de l’Ajuntament 
de Mataró. 14è cicle d’activitats for-
matives per a la gent gran.

MÚSICA: "Claudio Monteverdi 
i la primavera del barroc. 450 
anys del seu naixement"
Dimecres 29 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Joan Vives, Flautista, 
compositor, locutor-redactor de 
Catalunya Ràdio.

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 28 de 
març a les 17 h, espectacle mu-
sical a càrrec del Casal de Sant 
Andreu de Barcelona. • Excursions: 
Dijous 20 d'abril, sortida a Castelló 
D'Empúries (preu 39€). Del 15 al 
22 de juliol, Gran creuer pel Bàltic 
(preu 1376€). • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Informàtica. Grup Play Back.

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

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Ple i ratlla: divendres 16:30h. 
Tallers: Ball de Saló (dmt), Ball en 
línia (div), Sevillanes (dill i dmc), 
Taitxi (dill i dij), Sardanes (dmc), 
Puntes Coixí (dmt), Informatica 
(dij), Català (dij), Labors (dill i dij) 
i Taller de Memòria. 

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colòmbia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats i tallers: • Petanca, 
jocs cartes, dòmino, escacs i bi-
llar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, 
Manualitats, Sudokus.

Associació Gent Gran Molins. 
c. Mare de Deu dels Angels, 16. 
Mataró. Telf: 93.757 17 99.
• Patchwork, dilluns 10:30 a 12:30h. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimecres de 16 a 18h.

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

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. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017

l’Esplanada, 72 Mataró
T. 937 908 002

NECESSITEM
Voluntaris/es

per acolliment linguïstic
de català i/o castellà.

Gent gran
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Qui no ha necessitat 
mai ajuda?

PSICÒLOGA -  PSICOTERAPEUTA
MINDFULNESS -  EMDR 

RESPIRAR. Silenci. 
Paraula (1/4)

La psicologia té en compte no úni-
cament la paraula, la conducta i les 
emocions, sinó també la corporali-
tat. El cos és l'hàbitat de la psique 
i la manifestació de la interioritat.

Recordem que el primer acte 
d'autonomia que fa tot Ésser Humà 
(EH) és l'acte de respirar en sortir 
del si matern. L'EH vivia totalment 
a expenses de la mare. La mare li 
donava tot sense cap esforç. Un 
món imaginari.

Ara bé, si l'infant vol viure, ha 
de començar per respirar per ell 
mateix o sigui sortir del si matern 
per tal de ser autònom. Aprendre 
a no dependre sempre dels altres. 
Fer l'esforç per ell mateix.

Respirar té dos moments: ins-
pirar i expirar. En aquesta acció 
l'organisme incorpora oxigen i 
n'expulsa. Sense oxigen no po-
dem viure, per això ha d'entrar 
dins els pulmons. I alhora l'hem 
d'expulsar per tal de purificar-lo 
si no moriríem. A més és tot el 
cos que se'n beneficia i tot ell hi 
participa. Això que passa a nivell 
fisiològic ens pot servir de metà-
fora: Tot el que hi ha a fora és bo i 
ho introduïm, però també cal ex-
pulsar el que és dolent del nostre 
interior. L'aire dona vida. És l'EH 
que ha de llençar a fora tot el que 
és destructor del seu interior.

Davant d'una crisi d'ansietat o 
angoixa cal respirar profundament 
i amb serenor. Ens pot indicar que 
alguna cosa dolenta de dintre ha 
de sortir. El cos i les emociones són 
dues paraules que indiquen dos 
aspectes de l'EH, però la realitat 
n'és una de sola: la corporalitat.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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Les Jornades del Plat de Mataró fan 20 anys 
Vuit restaurants de la ciutat i dos més de la comarca se sumen fins al 30 d’abril a la cuina 
dels tradicionals pèsols amb sèpia i patates

Societat: Redacció

 Per vintè any consecutiu, una 
xifra rodona, els restaurants de 
Mataró se sumen a les Jornades 
Gastronòmiques del Plat de 
Mataró. Pèsols amb sèpia i patates 
en tots els casos, sí, però cadascun 
aportant-hi tocs i variants per-
sonals amb un mes i mig perquè 
qui vulgui n’arribi a tastar, si vol, 
totes les variants proposades. Vuit 
establiments locals, un de Canet 
i un de Llavaneres confi guren la 
particular ruta del Plat de Mataró 
d’aquest 2017.

Les jornades, que es van presen-
tar en el tradicional acte a la seu 
del Gremi d’Hostaleria amb un 
tastet del plat inclòs compten amb 
la participació de deu restaurants: 
Caminetto, El Gourmand, Iluro, 
L'Harmonia, La Girella, La Nova 
Rosaleda, Mundial i Nuus-Hotel 
Atenea Port Mataró) de Mataró i 
El Parador de Canet, de Canet de 
Mar i Pins Mar, de Sant Andreu 
de Llavaneres.

Al llarg dels darrers vint anys, el 
Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme ha fomen-
tat en tot moment els productes 
de la terra i del nostre territori, 
els productes de kilòmetre zero. 

Presentació de les Jornades del Plat de Mataró Daniel Ferrer

Recepta cedida per l'escola de 
restauració del Gremi d'Hosta-
leria i Turisme

Ingredients.
- Una sèpia de 500 grams.
- 1/2 kg. de Pèsols de la Floreta 
desgranats
~ 3 Cebes tendres
~ 2 Alls tendres
~ 1 got de Vi Blanc d’Alella
~ 1 got petit d’oli d’oliva
~ 1/2l. d'aigua amb sucre
~ 300 gr. Patates del Maresme
~ 1 Pols de sal

Per la picada:
~ 50 grs. Ametlles i avellanes.
~ 1 Nyora
~ 1 Gra d’all i julivert

Elaboració:
En una cassola s’hi posa oli d’oli-
va i la sèpia tallada a trossos 
en fred. Quan s’hagi consumit 
l’aigua de la sèpia hi afegim les 
cebes i els alls tendres. Un cop 
cuit ho reguem amb vi blanc. 
Ho deixem reduir. Aboquem els 
pèsols i les patates, ho salem. 
Tot seguit ho cobrim amb l’ai-
gua amb sucre. Quan la sèpia 
estigui tova hi afegim la picada.

Per a la picada:
En un morter hi piquem les 
ametlles i les avellanes, la nyora 
(que l’haurem  escaldat), l’all i 
julivert, i ho desfem amb una 
mica d’aigua.

La recepta

CulturaCiutat núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017
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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

Som al centre de Mataró
C. Melcior Palau 8, Baix 1a · Mataró

(al costat de la Plaça Granollers)
93 798 08 45 / 638 55 63 44

www.kormataro.cat

Diode !

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL

Més ràpid, més eficaç
i pràcticament indolor!

La referència mundial en 
depilació làser

Les principals característiques són:

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

S’aconsegueix una depilació:

°  Efectiva ° Duradora ° Permanent

Les evidències garanteixen
els seus resultats!

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

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

Vine a conèixer el sistema de

DEPILACIÓ LÀSER
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Presentació del conveni Cedida 

La tapa de la Selva Cafè  Cedida 

   La tapa de la Selva Cafè ha es-
tat una de les 12 escollides com a 
fi nalista del Certamen de la Millor 
Tapa de l’Any a Catalunya, orga-
nitzat per Estrella Damm. La pro-
posta de l’establiment mataroní va 
néixer de la iniciativa Va de Tapes 
que se celebra anualment a tot el 
territori català i que compta amb 
un gran èxit entre els consumi-
dors. Marc Sans, el creador de la 
tapa fi nalista, reconeix que és un 
honor que la seva fos seleccionada 
d’entre les 40 que participaven en 
la semifi nal catalana.

La tapa està composta per un so-
fregit de fumet de peix de roca, es-
cuma de patata bullida amb aigua 

La tapa podria ser escollida com la millor d’entre les 12 
propostes finalistes del certamen d'Estrella Damm 

La Selva Cafè a la final de La 
Millor Tapa de Catalunya

   L’empresa Multivac s’ha com-
promès a contractar un total de 15 
estudiants de cicles formatius de 
grau mitjà i superior de caràcter 
dual de l’Institut Miquel Biada en 
els pròxims tres anys, a raó de cinc 
alumnes per any. Aquest conveni 
signifi ca un pas més en l’aposta per 
promoure la formació dual, que 
combina els estudis a l’aula amb 
pràctiques remunerades en em-
preses. Així doncs, Multivac oferirà 
estades a l’empresa als alumnes 
dels cicles formatius vinculats a 
aquest conveni, mitjançant con-
tractes laborals o beques, perquè 
puguin compaginar els seus estu-
dis amb una feina al llarg del cicle 
formatiu. 

Mateixes condicions
El contracte de formació i apre-
nentatge es farà a alumnes menors 
de 30 anys i, el salari que perce-
bran, serà d’acord amb el conve-
ni propi de l’empresa. Multivac 
també es compromet a col·laborar 
amb l’Institut per establir una bor-
sa de treball per facilitar la inserció 
laboral de l’alumnat i a col·laborar 
en la formació del professorat. | Red

Conveni amb l’empresa de 
Packaging per l'FP Dual

Multivac contractarà 
cinc estudiants del 
Biada a l’any

de mar, un pa de cervesa negra i 
unes escopinyes arrebossades, tota 
ella realitzada amb productes de 
la zona i de proximitat. 

"Significat i concepte"
Segons Marc Sans, la tapa és espe-
cial perquè no només té bon gust, 
sinó que “darrere hi ha un signi-
fi cat i un concepte” que li aporta 
valor afegit. 

L’autor explica que aquesta re-
cepta combina diverses tècniques 
culinàries i que és el resultat no 
només de la seva creació, sinó tam-
bé “dels consells d’amics i clients 
del bar que l’han millorat i l’han 
fet créixer”. | Laia Mulà

La tapa de la Selva Cafè ha estat escollida d’entre totes les par-
ticipants per estar a la final del certamen, la qual compta amb 12 
receptes de diversos establiments de tot Catalunya i tindrà lloc 
el dia 9 d’abril. Sans explica que ja ha complert el seu objectiu 
“arribant a la final del concurs” i que vol “arribar allà, gaudir, 
aprendre dels altres locals i donar el millor que pugui”, sense 
marcar-se cap objectiu en concret.

Entre les dotze millors
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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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L'escalinata en obres al cementiri

El cartell promocional

El solar on aniria l'aparcamentCedida Cedida 

 Cedida 

 El Cementiri Municipal dels 
Caputxins comença una nova fase 
de les actuacions previstes al Pla 
director per a la rehabilitació de 
l’espai que va començar al gener 
d’aquest any. Les obres afecten 
sobretot a l’escalinata, que es re-
formarà sencera canviant-ne els 
esglaons ceràmics. 

També es portarà a terme una 
millora del clavegueram i la im-
permeabilització de cobertes a 
les barres de nínxols als costats 

 Com dos partits com Podem, a 
nivell estatal i Izquierda Unida van 
passar de rivalitzar i mirar-se de re-
üll a confl uir en una mateixa can-
didatura al Congrés dels Diputats, 
és la base del llibre de Miguel 

Una nova fase del Pla que millora  l’espai refent-ne 
l’escalinata i reformant quatre illes de nínxols

de l’escala principal.
Es preveu que els treballs esti-

guin enllestits al pròxim juliol. A 
més, entre el mes de gener i el juliol 
del 2018 està prevista la realització 
d'una nova fase de la rehabilitació 
del cementiri que consistirà en 
l’arranjament i impermeabilit-
zació dels pòrtics est i oest i de la 
cúpula de la Capella, i la millora 
de l’evacuació d’aigües pluvials a 
l’àmbit de la primera ampliació de 
llevant. | Red

Continuen les obres del 
Cementiri dels Caputxins

Miguel Guillén presenta el llibre 
de la confluència Podem-IU

  Reobrir les antigues pistes 
d'examen del carnet de conduir 
perquè els usuaris de l'Hospital 
tinguin una alternativa d'aparca-
ment gratuït. Aquesta és la propos-
ta de la moció del Partit Popular 
que el Ple Municipal d'abril de-
batrà. Els populars recorden que 
aquest espai "es troba en unes 
condicions deplorables amb her-
bes i esbarzers envaint les vore-
res, tanques trencades, brutícia 
i instal·lacions convertides en 
runa" i demanen "que s'habiliti 
aquest espai com a aparcament 
gratuït pels usuaris de l'Hospital 
però també el camp de futbol de 
Cirera, el camp d'hoquei herba i 
les pistes d'atletisme".

Com Granollers o Badalona
El PP assegura que la man-
ca d'aparcament gratuït és "un 
greuge pels usuaris de l'Hospital 
de Mataró després de comprovar 
com recentment s'ha habilitat un 
pàrquing gratuït pels usuaris de 
l'Hospital de Granollers" o aquesta 
fi gura fa temps que existeix a Can 
Ruti, a Badalona. El PP s'exclama 
assegurant que "com sempre els 
mataronins i mataronines gaudim 
de pitjors condicions que pobla-
cions properes a nosaltres".  | Red.

Proposa reobrir les pistes 
d'examen de conduir

El PP demana un gran 
aparcament gratuït 
proper a l'Hospital

Guillén que es presenta avui a les 
19h a la Biblioteca Pompeu Fabra. 
'Podemos-Izquierda Unida. Del 
desamor a la confl uencia' es va 
fi nançar per Verkami i es podrà 
comprar 'in situ'. | Red. 
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La Volta Catalunya 2017 al seu pas per Mataró.

Imatges

Daniel
Ferrer
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Cultura

La festa musical del Maresme tropical
Tres grups del Maresme amb molt ritme configuren el cartell pel dissabte 25 de març: 
Pachawa Sound, System Beat i Zoom Musiqueta

Música: Laia Mulà

   La Tropical Fest neix de la suma d’esforços en un 
mateix cartell de tres cites musicals innovadores: 
la presentació en directe del primer 
disc de Pachawa Sound, el directe de 
System Beat i la nova posada en escena 
de Zoom Musiqueta. Una aposta de 
la Casa de la Música que programa el 
concert de tres bandes del Maresme 
el dissabte 25 de març a les 21.15 h a 
la Sala Clap de Mataró.

Amb aquests tres espectacles plens 
de ritme i energia, la sala de festes vol 
construir una nit memorable. Els tres grups compar-
teixen un tret en comú: les ganes de fer-se un lloc 
en el panorama festiu de la comarca amb propostes 
trencadores i innovadores.

Pachawa Sound torna al Clap, la sala que els va 
veure començar, per presentar les cançons del seu 
primer LP, Elemental (U98 Music). Després d’una gira 

per Catalunya, Euskal Herria i França, la formació 
torna amb un directe carregat de potència amb un 
total de 9 músics damunt l’escenari. La seva músi-

ca recull diversos estils, incloent-hi 
tocs d’electrònica, que s’uneixen per 
donar-los un caràcter propi.

Propostes que es complementen
El Tropical Fest porta a la Sala Clap 
un grup que es mou entre el reggae, 
el funk i el pop-rock, una proposta 
de caràcter festiu amb ritmes i sons 
diversos. Zoom Musiqueta estrena 

nou directe amb la voluntat de fer-se un lloc en el 
panorama musical de la comarca amb una fusió 
eclèctica. Per últim, els quatre joves de System Beat 
seran els encarregats de tancar la nit de concerts. La 
formació, nascuda el 2015, ara arranca la seva gira 
de presentació amb un projecte innovador en for-
mat, so i proposta audiovisual. 

La Tropical Fest vol ser una 
mostra de la nova fornada 
de grups festius de la co-
marca, reunits al Clap

Mataró celebra
el Dia del Teatre
amb Héctor 
Alterio
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Objectiu: millorar oralment  Cedida 

 L’estiu està arribant i Global 
English us ofereix novament 
l’oportunitat de gaudir del seu 
programa d’estiu a Irlanda. Es trac-
ta d’una immersió lingüística de 
2 o 3 setmanes, on l’alumne s’en-
dinsarà en la vida i rutina d’una 
família típica irlandesa. Les famí-
lies irlandeses destaquen per tenir 
una gran amabilitat, proximitat 
i bon tracte amb els estudiants. 
Així doncs, l’esforç de l’alumne 
per comunicar-se amb persones 
natives que només parlen en an-
glès, li donarà la confi ança sufi ci-
ent per desenvolupar-se oralment 
en qualsevol altra situació.

L’estada inclou un programa 
d’activitats socioculturals en grup 
així com un curs intensiu d’anglès, 
organitzat per nivells, en el que
perfeccionarà el seu anglès. Els 
alumnes rebran un diploma en
fi nalitzar el curs.

Tots els estudiants estaran su-
pervisats per un monitor que els 
acompanyarà en els vols d’anada 
i tornada, i se'n farà responsable 
durant tota l’estada. Cal remarcar 
que l’objectiu principal és que els 
alumnes gaudeixin de l’estada i 
passin la major part del temps en 
contacte amb persones natives, és 
per aquest motiu que estaran en 
pensió completa amb les famílies 
d’acollida.

Estada a Irlanda a 
l’estiu per alumnes a 
partir de 12 anys

Publicitat
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Arranca el millor 'A la vora del Jazz' 
Els tres primers concerts aposten pels valors locals, alineant de nou la Big Band Jazz 
Maresme amb Trici Evy i propiciant l'estrena del darrer disc d'Ivó Oller

Música: Redacció

  La música jazz es fa la gran pro-
tagonista de l'agenda mataronina 
a partir d'avui divendres amb l'edi-
ció més internacional i ambiciosa 
del cicle 'A la vora del jazz'. Seran 
sis concerts en dues setmanes, 
amb Joey DeFrancesco d'as més 

esperat però una alineació de luxe 
ja en els primers dies que va des 
de valors tan segurs com la Big 
Band Jazz Maresme o Ivó Oller a 
una proposta que l'any passat va 
gaudir de gran salut com el 'Jazz al 
Pati' en format de concert-vermut 
aquest diumenge al migdia al Pati 
del Cafè Nou.

Respecte del concert inaugural, 
la Big Band torna a apostar sobre 
segur acompanyant-se de Tricia 
Evy, una veu prominent que el 
públic mataroní ja ha pogut com-
provar en ocasions anteriors que 
s'entén de meravella amb el con-
junt. L'homenatge a Ella Fitzgerald 
promet molt de nivell.

110

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

1. Big Band Jazz  + Tricia Evy

La big band no pot faltar al festi-
val, en aquest cas acompanyada 
de Tricia Evy, per homenatjar 
una de les grans veus del jazz, 
Ella Fitzgerald.

24 de març al Casal l'Aliança 

2. Jazz al Pati

Doble sessió en format de ver-
mut-concert. Primer actuarà un 
combo de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró, i després, 
Potato Head Jazz Band.

26 de març al Pati del Cafè Nou

3. Ivó Oller - Trumpet Attitude 

El trompetista mataroní pre-
senta Trumpet Attitude. Alguns 
temes els interpretarà en el for-
mat original de quartet, i altres 
en septet 

30 de març al Casal l'Aliança

Tres cites en una setmana

Una foto del concert de l'any passat  Daniel Ferrer 
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MAKI
(6 unidades)
Rollo de arroz enrollado con alga y múltiples ingredientes.

Salmón ....................................................................4€
Atún ....................................................................4,50€
langostino ..........................................................4,50€
Anguila .....................................................................5€
Tamago (Tortilla) ................................................3,50€
Aguacate ............................................................3,50€
Pepino......................................................................3€
Mango .................................................................3,50€

NIGIRI
(6 unidades)
Clásico, un buen arroz suele marcar la diferencia.

Salmón ...............................................................7,20€
Atún ....................................................................8,40€
Anguila ................................................................9,20€
Dorada ................................................................7,80€
Langostino .........................................................9,20€
Two:
Salmón y Atún ...................................................7,80€
Salmón y Anguila ..............................................  8,20€
Salmón y Langostino ........................................8,20€
Atún y Langostino .............................................8,60€
Three: 
Salmón, Atún y Dorada .....................................7,80€

CALIFORNIA
(9 unidades)
Maki invertido con arroz fuera.

Salmón ...............................................................6,50€
Atún ....................................................................7,80€
Philadelphia ............................................................6€
Masago ...............................................................7,20€
Surimi pepino .....................................................5,80€
Cebolla frita de Cangrejo ...................................6,80€
Cebolla frita de Salmón .....................................7,20€
Cangrejo Mayonesa...........................................6,50€

SPICY MAKI
(9 unidades)
Un toque de sabor especial, para los amantes del picante.

Spicy Salmón......................................................7,80€
Spicy Atún ..........................................................8,80€
Spicy Langostino ...............................................8,60€

FUTOMAKI
(5 unidades)
Rollo grande, te llena en todos los sentidos. Vegetal.

Vegetal ................................................................8,50€
Langostino Mango ............................................9,50€
Salmón Tobikko .................................................9,50€
Atún Tobikko ....................................................10,50€

DRAGÓN
(9 unidades)
De família americana, destaca su buen gusto y presentación.

Aguacate roll ......................................................7,80€
Atún ..................................................................12,80€
Salmón .............................................................11,50€
Rainbow ...........................................................11,80€

GUNKAN
(2 unidades)
Tiene forma de "nave marinera" un tipo muy bien valorado.

Ikura (Huevas de Salmón)......................................6€
Tobikko (Huevas pez volador) ...............................6€
Tobikko Wasabi .......................................................6€
Cangrejo Mayonesa................................................6€

TEMAKI
(1 unidad)
Sushi en formato de cono, ración individual.

Salmón ....................................................................4€
Atún ....................................................................4,50€
Langostino .........................................................4,50€

SASHIMI
(12 unidades)
La frescura y el saber cortar le convierten en un plato de lujo.

Salmón .............................................................10,90€
Atún ..................................................................12,90€
Two/Three .......................................................11,90€

ENTRANTES
las gyozas y yakisoba se sirven en frío.
Se deben calentar antes de consumirlos.

Ensalada de alga ...............................................2,50€
Edamame ...........................................................2,50€
Gyoza de pollo (6 u.) ..........................................5,50€
Gyoza de langostino (6 u.) ................................6,50€
Gyoza vegetal (6 u.) ...........................................5,50€
Yakisoba vegetal ................................................4,50€
Yokisoba de pollo ...............................................5,50€

................................................6€

Sushi en formato de cono, ración individual.

 .........................................................4,50€

las gyozas y yakisoba se sirven en frío.
Se deben calentar antes de consumirlos.

SushiYa Mataró
Plaza Santa Anna, 9

HORARI: De dilluns a diumenge
de 12:00 a 15:30h i de 18:00 a 23:30h

SERVEI A DOMICILI
T. 937 963 779

Comanda mínima per a Mataró 15€
Despeses d'enviament 1€

Comanda mínima per a Sant Andreu de Llavaneres 20€
Despeses d'enviament 2€
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POSTRE

Mochi (judia roja/sesamo/cacahuete
/judia verde/ te verde/taro) ............................1,50€
Yukimi (vanilla/chocolate/sesamo) ................2,00€
Mochi Daifuku (te verde/chocolate/fresa)..........2,50€
Dorayaki (judia rojo/te verde/chocolate) ............1,80€
Trufa (sake/te verde) (4 u.) ...............................3,20€
Souffle de chocolate ..........................................4,00€
Souffle de te y almendras ................................4,00€
Chocolate al te verde.........................................4,00€
Helado de Baileys ..............................................4,00€
Mini bracito te y azuki .......................................2,50€
Makis "delicias heladas" (5 u.) ...........................5,50€
Tarrina de helado te verde................................2,00€
Tarrina de helado de sesamo blanco...............2,00€
Tarrina helado judia roja ...................................2,00€

MENÚ
Nuestras propuestas para Mataró, Menús Camí Ral, La 
Rambla, La Riera, Plaza Teresa i Plaza Santa Anna.

MENÚ PARA 1 PERSONA:
La Riera 1. 8 piezas ...........................................6,95€
1 Nigiri Salmón
1 Nigiri Atún
3 California Salmón
3 Cebolla Frita Cangrejo
La Riera 2. 9 piezas ...........................................9,95€
3 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
1 Nigiri Langostino
3 California Salmón
Camí Ral 1. 14 piezas .............................................9€
2 Maki Salmón
2 Maki Atún
2 Maki Langostino
2 Maki Tamago
2 Maki Aguacate
2 Maki Pepino
2 Maki Mango
Camí Ral 2. 13 piezas ........................................9,50€
3 Nigiri Salmón
4 Maki Salmón
3 California Salmón
3 California Surimi Pepino
La Rambla 1. 12 piezas ..................................11,95€
6 Nigiri Salmón
6 California Salmón
MENÚ PARA 2 PERSONAS:

La Riera 3. 18 piezas .......................................13,95€
6 Nigiri Salmón
6 California Salmón
6 California Surimi Pepino
Camí Ral 3. 18 piezas ......................................13,95€
2 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
2 Nigiri Dorada
2 Nigiri Langostino
2 California Salmón
2 Maki Salmón
2 Maki Pepino
2 Maki Langostino
2 Maki Atún

La Rambla 2. 17 piezas ..................................13,95€
4 Nigiri Salmón
4 Nigiri Atún
9 California Masago

MENÚ PARA 3-4 PERSONAS:
Pl. de las Tereses . 51 piezas .................................. 39,95€
6 Maki Salmón
6 Maki Atún
6 Maki Aguacate
6 Maki Langostino
9 California Cebolla 
   Crujiente de Cangrejo
6 California Salmón
3 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
1 Nigiri Langostino
3 Sashimi Atún
3 Sashimi Salmón
MENÚ PARA 5-6 PERSONAS:

Plaza Santa Anna. 58 piezas ...........................49,95€
2 Nigiri Anguila 
4 Nigiri Dorada
2 Nigiri Langostino
5 Nigiri Salmón
5 Nigiri Atún
6 Maki Atún
6 Maki Salmón
2 Gunkan Ikura
2 Gunkan Masago
6 California Salmón
6 California Atún
6 Sashimi Salmón
6 Sashimi Atún

BEBIDA
Aloe Vera
Pomegranate .....................................................1,95€
Mango .................................................................1,95€
Natural................................................................1,95€
Fresa ...................................................................1,95€
Té Arizona
Pomegranate .....................................................1,95€
Té verde sin azúcar ...........................................1,95€
Té verde con miel ..............................................1,95€
Té blanco con sabor arándano .........................1,95€
Cerveza
Kirin Ichiban botella 330 ml ..............................2,20€
Sapporo botella 330 ml .....................................2,20€
Asahi botella 330 ml .........................................2,20€
Asahi lata 330 ml ...............................................1,60€
Sapporo lata 500 ml ..........................................2,20€
Sapporo lata 650 ml ..........................................2,60€
Kirin Ichiban 330 ml ...........................................1,60€
FOCO
Aloe Vera con miel .............................................1,95€
Coco ....................................................................1,95€
Lychee ................................................................1,95€
Mango .................................................................1,95€
Vichy Catalán 330 ml ........................................1,95€
Agua Font Vella 500 ml .....................................1,20€
Solan de cabras 500 ml .....................................1,50€
Cocacola 330 ml .................................................1,50€

 ...........................................

 ...........................................9,95€

 ............................................. 14 piezas .............................................9€ .............................................

 ..................................

 ........................................

 17 piezas ..................................13,95€

MENÚ PARA 2 PERSONAS:
 18 piezas .......................................

6 California Surimi Pepino
18 piezas18 piezas ......................................13,95€18 piezas

6 California Salmón
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 El bàsquet mataroní aconsegueix el ple 
 de victòries en un cap de setmana propici 

 JORNADA RODONA 
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A l’enquesta de la nostra pàgina 
web apareix la pregunta del sub-
títol. Tot i que cadascú pot tenir la 
resposta... és la "correcta"?. Si, de 
vegades, és difícil posar d'acord al 
jurat de la Nit de l’Esport en relació 
al millor equip d’un any, no ho serà 
més si ens referim a la història? 
Abans d'afi rmar-ho, no és necessa-
ri tenir una visió àmplia d'un segle 
d'esport a Mataró? Què vol dir ser 
el millor equip de la història de 
l’esport de la nostra ciutat?
Podríem dir que sí ho és, perquè va 
guanyar a tot un campió d'Europa. 
Però això també ho havia fet el CE 
Mataró de bàsquet als anys seixan-
ta, derrotant dues vegades el Real 
Madrid. I si diem que ha guanyat 
un títol continental? Això també 
ho va fer el Club Hoquei Mataró, 
guanyant la Copa CERS el 2009. O 
potser perquè va guanyar la Copa 
d'Espanya? Però també l'ha gua-
nyat l'equip de tennis taula del 
CN Mataró Quadis tres vegades i 
abans ho havia fet l'equip d'Esport 
Ciclista Mataró d'hoquei patins. 

És ara La Sirena el millor equip de 
l'estat espanyol? No. Però n'hem 
tingut que sí que ho han estat en 
el seu moment. El citat equip d'EC 
Mataró d'hoquei ho va ser, i tam-
bé l'equip de pesca submarina de 
l'SPAS Mataró. I l'equip de tennis 
taula, en dues ocasions, i el de 
bàsquet femení del Club Esportiu 
Mataró tres vegades, van guanyar 
la lliga, competint després a la 
Copa d'Europa. Però cap d'ells va 
arribar a semifi nals i La Sirena hi 
ha arribat aquest any! Algun altre 
equip pot dir que ha estat entre els 
quatre millors d'Europa, com ara 
està La Sirena CN Mataró? Doncs 
sí, n'hi ha un altre. El Club de 
Tennis Mataró l'any 1992 va jugar 
les semifi nals de la Copa d'Eu-
ropa de tennis, caient davant del 
Racing de París. I l'any 2015 Club 
Billar Mataró, en un campionat de 
format diferent, va obtenir el 3r lloc 
europeu en billar de taula petita. 
Espero que tot això us pugui ajudar 
a formar la vostra opinió. Quan es-
cric està al 60% (SI) i 40% (NO).

Una pregunta que fa pensar i recordar
La Sirena CN Mataró ja és el millor equip local de la història?

CASA
WATERPOLO Div.d'Honor Masc.
QUADIS CNM - S.ANDREU
Dissabte 25 | 12:45 h | Complex Joan Serra
WATERPOLO Div.d'Honor Fem.
LA SIRENA CNM - MOSCARDÓ
Diumenge 26 | 12:45 h | Complex Joan Serra

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CHM - LAS ROZAS
Dissabte 25 | 18:15 h | Pav. Jaume Parera
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÈRICA CHM - GEIEG
Dissabte 25 | 20:30 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL SALA 3a Divisió
FUTSAL MATARÓ - CASTELLA
Dissabte 25 | 19:30 h | Pav. TM Roca 
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ-PREMIÀ ESPORTIU
Diumenge 26 | 17 h | Mpal. Centenari
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MAT. - GEIEG
Diumenge 26 | 16 h | Palau Josep Mora

FORA
WATERPOLO Div.d'Honor Fem.
CN TERRASSA - LA SIRENA 
CNM
Dissabte 25| 16 h | Piscina CN Terrassa
HANDBOL 1a Estatal Masc.
S.MARTÍ ADR. - JOV. MATARÓ
Dissabte 25| 19 h | Pavelló La Verneda
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
SALT - MAT. FEIMAT
Diumenge 26| 18:45 h | Pavelló Salt
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El pivot dominicà 
resulta determinant perquè 
els mataronins s'imposin al 
Santfeliuenc

El Mataró Feimat rebia a casa la 
visita del Santefeliuenc, últim clas-
sifi cat de la taula de lliga EBA, en 
un duel importantíssim per a les 
seves aspiracions de permanència.

El partit va ser molt igualat des 
del primer minut. Els dos equips 
els marcava el desencert en el tir 
però, malgrat tot, els de Charly 
Giralt van fi nalitzar la primera part 
amb un lleuger avantatge en el 
marcador, 40 a 34.

La segona part va ser d'alterna-
tives, primer els visitants, amb un 
parcial de tercer quart de 14 a 24.

Al fi nal però, els grocs van re-
accionar i, al ritme d'un Cabrera 
monumental van tornar a capgirar 
el marcador i sumar la victòria.

Els mataronins derroten 
a un dels rivals més potents 
de la categoria gràcies a un 
magnífic últim quart

El Mataró Parc Boet, immers en 
plena lluita per la primera posició 
de Copa Catalunya, rebia a casa 
l'Artés, un dels rivals més difícils de 
la categoria. I van començar millor 
els visitants, amb els mataronins 
lleugerament a remolc, però sem-
pre amb el marcador molt igualat. 
Al fi nal del primer quart aquest era 
de 16 a 20 per als visitants, però al 
segon quart els d'Alberto Peña van 
retrobar-se ofensivament, anotant 
25 punts i enviant el partit empatat 
a 41 al descans.

El tercer quart va ser visitant, 
però la reacció mataronina arriba-
ria de manera inapel·lable a l'últim 
quart on, amb una magnífi ca de-
fensa, el Boet passaria per sobre.

El Mora és un fortí aquest 2017. | D.F

Segueix la lluita per la 1a posició. | D.F

Un Cabrera imperial lidera 
el Mataró Feimat

71  MATARÓ FEIMAT

65 SANTFELIUENC

MATARÓ FEIMAT: Diallo (7), Guallar (5), 
Serratacó (10), Cabrera (17), Ventura (11), 
Romero (6), Espiga (8), Tardio (-) i Miralles 
(7). 19 de 43 en tirs de 2, 9 de 25 en tirs de 
3 i 6 de 13 en tirs lliures.

PARCIALS: 19-18, 21-16, 14-24 i 17-7.

LLIGA EBA 
- Grup C

A la cua de la taula no 
afluixa ningú
21a jornada (18-19 de març)
MATARÓ FEIMAT - Santfeliuenc ...... 71-65
JAC Sants - Sant Nicolau ............... 68-70
Cornellà - ARENYS ............................ 70-80
Olivar - Collblanc ...............................77-60
Menorca - Calvià ................................66-77
Martorell - Grup Barna.................... 88-79
Salt - Castellbisbal ........................... 85-62

Classificació 
Calvià, 37; Martorell, 36; Menorca i Salt, 
34; ARENYS i Castellbisbal, 32; Collblanc i 
Cornellà, 31; Olivar i Sant Nicolau, 30; JAC 
Sants i MATARÓ FEIMAT, 29 i Grup Barna i 
Santfeliuenc, 28.

22a Jornada (25-26 de març)
Després de seguir imbatuts a casa, el 
Mataró Feimat visitarà la pista del Salt 
aquest diumenge 26 a les 18.45. Un 
partit molt complicat, ja que els gironins 
ocupen la quarta posició de la taula amb 
13 victòries i 8 derrotes.

Mataró Parc Boet i 
Sant Josep obren forat
21a jornada (18-19 de març)
Sant Cugat - Sant Narcís .................79-76
Bisbal - Granollers ............................62-75
MATARÓ PARC BOET - Artés ............85-73
Sant Gervasi - Vic .............................90-83
Santa Coloma - Sant Josep ............65-75
CN Sabadell - Pia Sabadell .............73-69
Sant Quirze - Badalonès................. 84-83

Classificació 
Sant Josep i MATARÓ PARC BOET, 39; 
Vic i Sant Cugat, 36; Artés, 35; Santa 
Coloma, 34; Granollers, 33; Badalonès 
i Sant Narcís, 29; Sant Quirze, 28; CN 
Sabadell, 27; Sant Gervasi i Bisbal, 26; i 
Pia Sabadell, 24.

22a jornada (25-26 de març)
La pròxima jornada el Mataró Parc Boet 
visitarà la pista del Vic, el dissabte a les 
19.45 en l'autèntic partit de la jornada. 
Els vigatans ocupen la tercera posició 
de la classificació i els mataronins són 
segons, empatats amb el primer classi-
ficat, el Sant Josep. A la primera volta, 
victòria mataronina per 93 a 84.

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet no 
afluixa i derrota a l'Artés

85 MATARÓ PARC BOET

73  ARTÉS

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (3), 
Canals (15), Smith (4), Hermoso (10), 
Naharro (6), Ros (-), Franch (4), Corella 
(5), Pavkovic (6), Rubio (24) i Forcada (7). 
19 de 34 en tirs de 2, 10 de 27 en tirs de 3 i 
17 de 25 en tirs lliures.

PARCIALS: 16-20, 25-21, 14-23 i 30-9.

www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET
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73  VILADECANS

77  PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (-), 
Murat (13), A. García (5), E. García (12), 
Cárceles (-), Sandra López (1), Harris 
(15), Turner (18) i Keohe (13). 22 de 41 en 
tirs de 2, 5 de 12 en tirs de 3 i 18 de 22 
en tirs lliures.

PARCIALS: 14-19, 15-25, 19-12 i 25-21.

C. CATALUNYA
FEMENINA

El Barça CBS ja té dues 
victòries de marge
4a jornada (18-19 de febrer)
Almeda - Barça CBS ..........................41-50
Gramenet - Cerdanyola .................. 45-57
GEiEG - Jet Qsport............................48-44
Roser - CN Terrassa ......................... 38-43
Viladecans - PLATGES MATARÓ ......73-77

Classificació 
Barça CBS, 23; Cerdanyola i Gramenet, 21; 
Almeda, 19; PLATGES MATARÓ i GEiEG, 18; 
Roser, 16; Jet Qsport i CN Terrassa, 15; i 
Viladecans, 14.
 
5a jornada (25-26 de març)
El Platges de Mataró, després de 2 
partits lluny del Mora tornarà a disputar 
un partit a la capital del Maresme el 
diumenge a les 16 h. El seu rival serà 
el GEiEG gironí, amb qui empata a la 
classificació amb 6 victòries i 6 derrotes. 
Un partit important per mantenir les 
opcions d'aconseguir la 4a posició.

Les mataronines vencen a la 
pista del cuer i es reenganxen 
a la lluita per la quarta plaça  

Després de perdre a Gramenet la 
setmana passada, el Platges de 
Mataró tornava a jugar fora de casa, 
aquest cop a la Pista de l'Unilever 
Viladecans. I les d'Adrià Castejón 
van començar molt bé, defensant 
bé i trobant la cistella amb certa 
facilitat. Al fi nal del primer quart ja 
dominaven per 5 punts, 14 a 19. Una 
diferència que va anar augmentant 
progressivament al segon quart, 
fi ns a arribar a un resultat força 
contundent al descans. Les grogues 
ja guanyaven per 15 punts, 29 a 44.

A la segona part, el Viladecans 
va ser molt més intens per inten-
tar buscar al remuntada, però les 
mataronines van ser capaces de 
controlar les rivals i endur-se la 
victòria.

S'apropen a la quarta plaça. | ARXIU

El Platges de Mataró 
s'imposa a Viladecans

Ari Pujol en una acció de llançament del partit contra Missouri. | @USFBULLS

Les mataronines van 
caure de la manera més cruel 
al torneig universitari ameri-
cà davant les Mizzou Tigers  

El cap de setmana passat comença-
va als Estats Units el torneig estatal 
universitari de bàsquet (NCAA), on 
les universitats més potents s'en-
fronten pel títol de campió nacional. 
La Universitat de South Florida, on 
juguen les mataronines Laia Flores 
i Ari Pujol, s'hi havia classifi cat 

després de quedar subcampiones 
en el torneig de la conferència, i 
s'enfrontaven en primera ronda a 
la Universitat de Missouri. El par-
tit va ser molt igualat i no es va 
resoldre fi ns a l'últim instant on 
un rebot ofensiu amb cistella, va 
condemnar a les Bulls per 66 a 
64. La Laia va sumar 11 punts i 8 
assistències, mentre que l'Ari va 
ser la màxima anotadora del partit 
amb 20 punts.

El Club Billar Mataró suma 
dos Campions de Catalunya 
en dues setmanes en dife-
rents modalitats i categories  

Fa dos caps de setmana, a les 
instal·lacions del Club de Billar de 
Sant Feliu de Codines, el jugador 
del C.B. Mataró Eugenio Sánchez 
Torralba, assolia el títol de Campió 
de Catalunya a la modalitat de la 
banda de 2a categoria B.

I aquest cap de setmana a 
les instal·lacions del Club Billar 
Tarragona, el jugador Manel 
Bancells Torner, guanyava el 
Campionat de Catalunya a la mo-
dalitat del quadre 47/2 en la màxima 
categoria (Honor), guanyant totes 
les partides realitzant un total de 
800 caramboles en 23 entrades 
(mitjana de 34.782). Una mitjana 
només a l'abast de jugadors d'alt 
nivell.

el Esporttot BÀSQUET - BILLAR

Laia Flores i Ari Pujol cauen a pri-
mera ronda al torneig de la NCAA

Doble campionat 
de Catalunya
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8  CANOE MADRID

6  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (2), Marc Corbalán, 
Víctor Fernàndez (1), Lluc Bertrán, Pol 
Barbena, Gustavo Guimaraes (2), Àlex 
Codina (1), Raul Loste, Samu Ruiz, Pau 
Schnizler. 
PARCIALS: 0-1, 1-2, 3-2, 4-1..

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

Un parcial de 4-0 va decidir el 
partit a la piscina del Canoe

El Quadis CN Mataró, que a la pri-
mera volta va guanyar per 10-6, va 
veure el dissabte passat com si li 
tornava a aparèixer la seva "bès-
tia negra", el Real Canoe. L'equip 
madrileny li va remuntar el partit 
amb un parcial final de 4-0, en un 
minut final força polèmic... com ho 
solen ser quasi sempre els partits 
jugats a la capital d'Espanya.

Va ser un partit molt igualat, en el 
qual l'equip mataroní, tot i no comp-
tar amb l'holandès Thomas Lucas, 
va dominar quasi sempre amb molt 
bon joc, malgrat no aprofitar cap 
de les jugades d'home de més. El 
Canoe sempre anava per darrere, 
o com a molt podia empatar.

S'allunya el tercer
18a jornada (18 març)
Canoe - QUADIS CN MATARÓ ...............8-6
CN Barcelona - Mediterrani .............  10-6
Sant Andreu - Terrassa ........................ 7-8
Rubí - Catalunya .................................. 9-10
Molins - Sabadell ...................................6-11
Navarra - Barceloneta ........................5-21

Classificació 

Barceloneta 51; Sabadell 47; Terrassa 
37, QUADIS CNM i CN Barcelona 32, 
Canoe 27, Sant Andreu 25, Mediterrani 
23; Navarra 15, Catalunya 12; Molins 
9; Rubí  7.

19a jornada (25 març)
QUADIS CN MATARÓ - Sant Andreu

Rival sempre complicat
El Quadis rep un rival que en els 
darrers temps sol complicar força els 
partits aquí.  De fet els andreuencs 
han puntuat en les tres darreres 
visites amb una victòria i dos empats 
(la temporada passada 7-7). I en el 
balanç global tenim que en 20 visites 
han puntuat en 9.
A la primera volta a Sant Andreu el 
Quadis va guanyar per un especta-
cular 11-21, del qual segur que tenen 
ganes de revenja els barcelonins.

Retorn amb dos 
partits
15a jornada (25 març)
CN Terrassa - LA SIRENA CN MATARÓ 
(DG 12.45 h)
14a jornada (26 març)
LA SIRENA CN MATARÓ- Moscardó (DG 
12.45 h)

Buscant sis punts en dos dies
La Sirena CN Mataró intentarà sumar 
sis punts més en dos dies que man-
tinguin l'equip en el segon lloc de la 
classificació. Fins ara l'equip mataroní 
sempre ha guanyat a Terrassa en les 6 
visites que hi ha fet. I el Moscardó ha 
caigut aquí en les 9 darreres visites, 
després de 3 victòries quan l'equip 
madrileny estava a l'elit estatal.

S'enfonsen en el darrer quart

El Quadis no va poder superar el Canoe a Madrid. | @REALCANOE

Div.Honor Fem.

Quan Codina va fer el 4-6 a l'inici 
del darrer quart semblava que la 
victòria estava ben a prop. Però, 
després de dues ocasions clares 
desaprofitades pel Quadis, el Canoe 
va empatar. I en un darrer minut 
on l'equip mataroní va protestar 
les decisions arbitrals, l'equip ma-
drileny va fer dos gols més.

El Kirishi serà el rival a "semis"
L'equip rus serà l'amfitrió de 
la fase final de l'Eurolliga

El dissabte passat es va celebrar 
el sorteig de la Final Four de l'Eu-
rolliga femenina que es disputa-
rà el 28 i 29 d'abril a la localitat 
russa de Kirishi, a 150 km de Sant 
Petersburg, i on participarà l'equip 
de La Sirena CN Mataró, després 
d'haver eliminat l'UVSE Budapest 
a quarts de final.

L'equip de La Sirena CN Mataró 
no ha tingut massa sort, ja que li ha 
correspost com a rival a semifinals 

l'equip amfitrió, el Kinef Kirishi, un 
equip davant el qual l'equip mata-
roní ja ha caigut tres vegades en 
competició europea, la darrera fa 
poc al Sorrall per 10-15. Però l'equip 
de Florin Bonca anirà sense pres-
sió i a intentar donar la sorpresa.

La plantilla del conjunt rus. | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO
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25 JOVENTUT MATARÓ

33 SANT QUIRZE

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores 
i Pol Gavañach porters; Oriol Prat (4), 
Bernat Muñoz (3), Bernat Bonamusa 
(2), Marc Pey (5), Dani Aguilera, Jan 
Bonamusa (4), Pol Vallhonesta (1), 
Berenguer Chiva (2), Àlex Bosch (4), 
Joel Lizán, Eric Zambrano.
PARCIALS CADA 5': 2-3, 4-7, 6-9, 9-13, 
11-16, 14-18 descans; 16-21, 19-23, 20-26, 
23-26, 24-29, 25-33.

35 JOVENTUT MATARÓ

32 ASCÓ

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich 
i Marta Espejo porteres, Ona Muñoz 
(10), Clara Poo (5), Isa Latorre (2), Laia 
Nonell (1), Sandra Fargas (7), Saray 
Romero (9), Marina Seda, Zara Verdugo 
(1), Katina Juàrez, Irene Hernàndez.

1a Estatal               
Masculina

El Sant Quirze de Josep M. 
Guiteras es va mostrar supe-
rior tot l'enfrontament

El Joventut no va poder fer res 
davant la superioritat del Sant 
Quirze, de Josep M. Guiteras, un 
dels grans equips de la 1a Estatal, 
però tot i això es va acostant a la 
permanència matemàtica.

Els vallesans van manar en el 
marcador des del primer moment, 
amb un avantatge que van saber 
gestionar, davant un equip local 
que mai es va veure en disposició 
de plantar cara a l'equip que té 
la millor defensa de la categoria. 

Al descans la diferència era de 
4 gols, però pràcticament ningú 
pensava en la possibilitat d'una re-
acció local. I a la represa l'avantatge 
visitant de seguida va pujar als 6 
gols (16-22) i els "kiris" van jugar 
fins al final amb molta comoditat.

Guanyen els 5 primers

24a jornada (18 març)
Bordils B - S.Esteve Palaut. ............25-23
Bonanova - Palautordera ................23-24
Sant Cugat - La Roca ........................ 31-30
S. Joan Despí - S.Martí Adr. .............21-24
JOVENTUT MATARÓ - Sant Quirze .25-33
Sarrià - Montcada ............................. 25-18
OAR Gràcia - Granollers B ................31-35
Sesrovires - Esplugues  ................... 20-18
Classificació
Granollers B 43, S. Martí  42; Sarrià 
39; Sant Quirze 37, Sesrovires 33, Sant 
Joan Despí 28; La Roca 24; JH MATARÓ 
i Sant Cugat 19; Montcada 18; S.Esteve 
Pal. i Palautordera 16; Bordils B 15; OAR 
Gràcia 13; Esplugues 12, Bonanova 9. 

25a jornada (25 març)
S.Martí Adrianenc - JH MATARÓ (19 h)
Visita complicada a un equip que porta 
10 victòries seguides.

Ja freguen el títol

23a jornada (18 març) 

OAR Gràcia B - Cardedeu ................23-29
Sant Quirze - Coope S.Boi ...............30-22
JOVENTUT MATARÓ - Ascó ..............35-32
Vilamajor - Granollers At. ...............44-26
Canovelles - Gavà...............................24-19
Vilanova Camí - Montcada ............... 34-11
Lleida Pardinyes-S:Joan Despí B ..26-25
Classificació 
JH MATARÓ 45, S. Quirze 41, Vilamajor 
37; Cardedeu 32; Lleida Pardinyes 29;  
Granollers At. 26; Canovelles 24; Vila-
nova Camí 20; Sant Boi, SJ Despí B i 
Ascó 16; Gavà 9; Gràcia B 7; Montcada 1.
24a jornada (26 març)
Coope Sant Boi - JH MATARÓ (DG 10.45)
Si guanyen ja seran campiones.

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: JHM B  
Rubí 44-31; Juv. Mas (1a Cat). Montcada 
- JHM 30-25; Cadet masc. (2a Cat): Lla-
vaneres- JHM 19-31; Inf. masc. JHM- SJ 
Despí 37-24; Juv.Fem: Riudellots - JHM 
21-24. 3a Cat: Vilanova - Llavaneres 
Caldes d'Estrac 26-28; Copa 4a: Gavà 
C - Llavaneres Atlètic 21-30.

Estan a dos punts del títol

 No van tenir res a fer

El Joventut femení va sumar dos 
punts més que li permeten conti-
nuar imbatut i quedar-se a només 
2 punts del títol de la Lliga Catalana. 

El partit va començar amb una 
arrencada espectacular de les locals 
amb gran defensa i ràpids contraa-
tacs (6-0). Després va baixar la seva 
intensitat, però a la represa l'equip 
va tronar a la càrrega i va agafar 10 
gols d'avantatge decidint el partit. 

Al final va tornar la relaxació i les 
asconenques van poder maquillar 
una mica el resultat.

L'equip aleví femení subcampió al 
Torneig de Granollers
L'equip aleví femení del Joventut 
va aconseguir el subcampionat en 
el Torneig Minihandbol 2017 que es 
va celebrar dia 19 a Granollers. Les 
mataronines, entrenades per Isa 
Latorre, capitana del primer equip, 
van caure a la final davant el BM 
Granollers per 7-5 en un partit dis-
putat al Palau Olímpic. Per a arri-
bar a la final havien superat el Sant 
Joan Despí i BCN Sants a la prèvia, 
i el Vilanova del Camí, a semifinals.

Sense opcions. | D.F

El títol a tocar. | D.F

Lliga Cat. Fem.

el Esporttot HANDBOL
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Grup Municipal de Ciutadans

Gràcies a la moció aprovada en el passat Ple del mes de març a 
proposta del Grup Municipal de Ciutadans, que recollia la 
doctrina del Tribunal Suprem per un cas similar al país basc, a par-
tir d'ara qui no obtingui beneficis per la venda d'un immoble, no pa-
garà la plusvàlua municipal. No obstant això, la situació dels con-
tribuents que estant en aquest supòsit i ja han pagat la plusvàlua 
(IVTNU), queda a l'espera de la Reforma Legislativa que s'està 
tramitant al Congrés dels Diputats a instància també de Ciutadans.

A partir d'ara no pagarà plusvàlua 
municipal qui no obtingui beneficis 
per la venda d'un immoble

2P CIUTADANS 1764.indd   2 22/3/17   12:06



El Grup Municipal de Ciutadans insta la Generalitat i  
ADIF a que es restableixi el tren del Maresme a l'aeroport

En el passat Ple de març, el Grup Municipal de Ciu-
tadans va presentar una Declaració Institucional dema-
nant de nou el restabliment d'aquest servei. L'esmentada 
sol·licitud va ser recolzada per tots els grups municipals. 

imatge d'un tren de rodalies, circulant per la línea del Maresme.

Dissabte18 de març, Carlos Carrizosa i Marina Bravo, diputats del Parlament de 
Catalunya, van venir a Mataró a donar el suport del grup parlamentari de Ciuta-
dans a aquesta proposta anunciant diverses iniciatives parlamentàries.

Foto de: Rafa de Pardo
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0  CANYELLES

0  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Sergio López, Isma, 
Rueda, Willy, Parri (Óscar 66'), Fiti, 
Aitor, Marc Ariño (Palanco 77'), Ricky 
(Rodri 66'), Sergio Urbano.

0  LLEFIÀ

0  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Ximillo, Cristian 
Romero, Othman, Albertito, Roger, 
Omar, Kaddur, Said, Joan, Carlitos.

SEGONA
CATALANA

El Mataró perd la primera 
plaça tot i portar 12 setmanes 
sense perdre

El CE Mataró només va poder empa-
tar a zero gols al camp del Canyelles 
a Nou Barris i ha cedit el lideratge 
a la Fundació Grama. De tota ma-
nera l'empat del Cirera al camp del 
Llefi à li permet mantenir quatre 
punts d'avantatge sobre el tercer 
i per tant ara l'equip groc-i-negre 
està en lloc de promoció. 

No va estat un partit vistós i tot i 
que el Mataró va tenir durant molta 
estona el control del partit es va 

fallar en els metres fi nals, sobretot 
en el tram fi nal de la primera part 
en què es va gaudir de diverses 
bones ocasions de gol. 

Després, a la represa, les dues 
defenses es van mostrar molt sò-
lides i el marcador tampoc es va 
moure, tot i que la fi nal els locals 
van estavellar un xut al pal.

La UD Cirera va treure un valuós 
empat del camp del tercer classi-
fi cat, el Llefi à, després d'un partit 
que, tot i acabar sense gols, va 
estat força entretingut. 

Els primers compassos van estar 
favorables a l'equip local que va 
disposar de dues bones ocasions, 
frustrada la primera per Compte. 
Després el joc es va igualar i al 
tram fi nal va ser el Cirera el que 
va tenir més a prop el gol. Primer 

La Grama nou líder

25a jornada (18 i 19 març)

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

Classificació 
Fund. Grama 50; CE MATARÓ 49; Llefià 
45, Guineueta 43; Sant Adrià i SANT POL 
37; Europa B 36; PREMIÀ MAR i Sarrià 35; 
Canyelles i Besòs BV 33; LLAVANERES 31;  
CIRERA 28; Martinenc B 25; Badia 24;  Llo-
reda 22, Esp. Can Pi  18; Carmelo 11.

26a jornada (25 i 26 març)

CE MATARÓ - PREMIÀ MAR (DG 17 h)
Carmelo - UD CIRERA (DG 12 h)
Fund. Grama - LLAVANERES (DG 11.45)
Guineueta - SANT POL (DG 12 h)

Derbi... que havia estat de 2a B
El diumenge hi ha un derbi mares-
menc que havia estat de 2a B la tem-
porada 2000-01. I el que sí està clar és 
que el Premià quasi sempre ha sortit 
ben lliurat del camp del Mataró: de 
15 visites només ha perdut 2 vegades 
i de la darrera derrota en lliga ja fa 
38 anys. Això sí, a la primera volta el 
Mataró va guanyar a Premià per 0-1.
El Cirera repeteix fora de casa visitant 
el cuer, equip que a la primera volta 
va perdre a Cirera per 2-1. 

Empat a casa
El juvenil del CE Mataró va empatar a 
casa a 1 gol amb el Júpiter. Encara és 
13è amb 27 punts. Aquest dissabte es 
desplaça al camp del Jabac Terrassa.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Vilassar Dalt - CE Mataró  B 0-0; Cadet 
(Pref) Sabadell - CEM 3-1; Infantil (Div. 
Honor): CEM - Vic 1-1. Continuen en 7è 
lloc amb 35 punts.

 No hi ha gols, no hi ha lideratge

quan un defensa va salvar sobre la 
ratlla una rematada de Said, des-
prés en una rematada de cap de 
Kaddur que va sortir fregant el pal 
i fi nalment en un xut de Joan que 
va aturar el porter local. 

A la represa igual, amb ocasions 
primer per als locals i al fi nal per 
Aleix, però sense encert en cap cas.

Un valuós empat sense gols

Lliga Nac. Juvenil

Sense encert. | CEDIDA

Foto del partit. | FOTO: PEDRO/CEM

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA
Els de dalt no fallen

25a jornada (18 i 19 març)

Districte 030 - MOLINOS ...................... 3-2
Singuerlín - Argentona ........................ 3-2
Pineda - Cabrils ...................................... 1-3
Santvicentí - La Salut...........................2-0
Cabrera - Premià Dalt ..........................3-5
MATARONESA - LA LLÀNTIA ................. 2-2
Vilassar Mar B - Young Talents ........... 1-2
PLA D'EN BOET - Turó Peira .................1-4
Arenys Mar - Vilassar Dalt ...................1-0
Classificació 
Young Talents Badalona Sud  55; Dis-
tricte 030 CE 54; Premià Dalt 51; Argen-
tona 50; MOLINOS 45; Singuerlín 42; LA 
LLÀNTIA 41; Vilassar Mar B 35; MATARO-
NESA  34; Santvicentí 33; Arenys de Mar 
28; Vilassar Dalt i La Salut 27; Cabrils i 
PLA D'EN BOET 26; Turó Peira 25; Cabre-
ra 21; Pineda 0.
26a jornada (25 i 26 març)
MATARONESA - Santvicentí (DS 18 h) 
Argentona -PLA D'EN BOET (DS 17 h)
MOLINOS - La Salut (DG 12 h)
LA LLÀNTIA - Pineda (DG 12.15 h)
Els de casa assequibles
Els tres que juguen a casa tenen 
rivals assequibles. El que ho té més 
complicat és el Pla d'en Boet que juga 
al camp del tercer classificat.

Grup 5è (21a jornada)
ACELL CERDANYOLA - Sant Pol B ...... 3-2
ROCAFONDA - JUVENTUS ......................6-1
Calella -JUVESPORT .............................. 4-3
Dosrius - MATARÓ ATHLETIC ...............0-7
El Rocafonda és líder amb 51 punts, 
dos per sobre del Tiana i 5 per sobre 
del Calella. Mataró Athletic 4t amb 36.

Golejada impactant       
del Molinos
MOLINOS - Mollet ................................ 20-0
CE MATARÓ - Arenys Mar ....................... 1-1
La UD Molinos és tercera amb 40 
punts i el CE Mataró 7è amb 32. La 
setmana vinent tots dos equips 
juguen fora (als camps del Lloretenc i 
Vila Olímpica).

 Empat en el derbi al Camí del Mig

Enfrontament del curs passat. | ARXIU

Quarta Catalana

1  PLA D'EN BOET

4  TURÓ PEIRA

PLA D'EN BOET: Rubén Lloret, 
Collado (Javi 46'), Marc Fernàndez, 
Carlos Gonzàlez, Marc Palau, Silva 
(Hamza 59'), Eric (Valle 68'), Valencia, 
Ito Palanco, Moussa i Youness.

El Molinos va perdre les opcions de 
lluitar lluita pels primers llocs en 
perdre al camp del 2n classificat.
Es va avançar per 0-2 amb gols 
d'Óscar i Badre, arribant així al 
descans i fent pensar que la vic-
tòria era accessible. A la represa, 
però, els locals van sortir en trom-
ba i van reduir de penal, i en els 
deu minuts següents van acabar 
de capgirar el marcador amb dos 
gols més, situant el 3 a 2 definitiu.

3  DISTRICTE 030

2  UD MOLINOS

UD MOLINOS: Pulido, Isaac Ramos 
(García Mesa 79'), Abel Moreno, Hèctor, 
Llavero, Roca (Gorka 79'), Badre, Rubén 
Moreno (Augusto Campos 62'), Adrián 
(Adan Nevado 62'), Óscar (Beltrán 79'), 
Manrique.

2a Catalana Fem.

Derbi intens amb els dos equips tro-
bant-se còmodes sobre el terreny 
de joc, cosa que va provocar mol-
tes ocasions de gol als dos costats. 

Es va avançar l'equip local amb 
gol de Comas als 18' i va empa-
tar Sergio Cobo poc després de 
la mitja hora. 

A la represa Miguel, en rema-
tada de cap, va avançar els seus 
i novament Cobo va empatar per 
als llantiencs. Fins al final els dos 
equips van buscar el gol però ja no 
el van trobar.

2  MATARONESA

2  LA LLÀNTIA

UD MATARONESA: Rafa, Oriol, Carlos, 
Comas, Simon (Angel 61’ ), Vicente 
(Jurado 74’), Campaña, Álex, Manolo 
(Mosquera 55’), Aldo i Miguel.
AD LA LLÀNTIA: Pico, Blasco, Artero, 
Angel, Ibra (Mamadou 85’), Sergio 
Cobo, Ibu, Jerreh, Juanma (Rubèn 61’), 
Toni (Pol 79’), Cano.

Partit important que va començar 
bé amb gol d'Eric als 6'. De segui-
da van empatar els barcelonins, i a 
l'inici de la 2a part es van avançar. 
Els locals es van bolcar per empatar, 
però van ser els visitants els que 
van marcar dos gols més al final.

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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3  CP VILANOVA

5  MIS IBÉRICA MATARÓ

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané, 
Èric Florenza (3), Èric Serra (2), Marc 
Figa, Oriol Lladó, Conrad Xicota, Àlex 
Cantero i Juan Sebastián Gómez (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Els homes de Quim López van 
sumar tres punts importants 
davant d'un rival directe per 
la salvació

El Mis Ibèrica CH Mataró va ob-
tenir una valuosa victòria aquest 
passat cap de setmana a la pista 
del Vilanova, ja que els tres punts 
serveixen per començar a deixar 
endarrere el fantasma del descens, 
tot i que encara queda molt camí 
per fer. El passat dissabte es no-
tava a la pista la tensió de la lluita 
per la permanència.

Els dos equips van sortir bus-
cant els tres punts, i els primers 
a avançar-se van ser els locals, 
però dos gols d’Èric Serra servien 

per capgirar el marcador, tot i que 
el Vilanova va empatar de segui-
da. Poc abans del descans, Èric 
Florenza avançava de nou als 
mataronins (2-3). A la represa, ell 
mateix convertia una falta directa 
per donar dos gols d’avantatge al 
seu equip, però pocs minuts més 
tard els locals s'acostaven (3-4). 
Florenza novament va estar encer-
tat al transformar una nova falta 
directa que donava aire al Mataró, 
que va saber aguantar els darrers 
minuts el seu avantatge per en-
dur-se els tres punts.

Pugen dues posicions
Jornada 20
Alpicat - Arenys de Munt ........................ 7-4
Sant Cugat - Sant Feliu ............................ 3-3
Raspeig - SHUM Maçanet ........................ 2-8
Asturhockey - Tordera .............................. 3-1
Vilanova - MATARÓ ....................................3-5
FC Barcelona B - Calafell ..........................6-1
GEiEG - Palafrugell ..................................... 1-2

Classificació
Palafrugell 39; Asturhockey 37; Arenys 
de Munt 36; Sant Cugat 35; Tordera 31; 
Sant Feliu, Barça B i Alpicat 30; MATARÓ 
28; Vilanova 27; Calafell 26; SHUM Maça-
net 26;  GEiEG 12; Raspeig 4 punts.

No es pot fallar amb el GEiEG
Aquest dissabte a les 20.30 el CH Mataró 
rep el GEiEG, penúltim classificat i que 
té la permanència gairebé impossible 
a falta de sis jornades. No poden sortir 
confiats, i ben segur que no ho faran, ja 
que a Girona van perdre per 5-2.

Partit vital al Jaume 
Parera
Jornada 18
Alcorcón - Bigues i Riells ........................2-0
Rivas Lagunas - Palau Plegamans ....... 2-2
Sfèric Terrassa - Snat Cugat .................. 7-0
Voltregà - Gijón .......................................... 2-4
Cerdanyola - Manlleu ............................... 2-2
Liceo - Vilanova ..........................................1-0
MATARÓ - Las Rozas .........................Ajornat

Classificació
Gijón 48; Voltregà 44; Palau Plegamans 
40; Manlleu 30; Bigues i Riells 28; Alcor-
cón 25; Las Rozas 23; Sferic Terrassa 22; 
Liceo i Cerdanyola 21; Rivas Las Lagunas 
20; Vilanova 16; MATARÓ 12; Sant Cugat 7.

Visita de Las Rozas
Tota esperança de salvar la categoria 
passa per sumar a casa, i aquesta 
setmana a les 18.15 visita Mataró el Las 
Rozas en partit ajornat de l'anterior 
jornada, que a la seva pista es va perdre 
per la mínima, 2-1. Encara resten 27 
punts en joc per a les mataronines, i la 
permanència es troba a vuit punts, per 
tant encara és possible mantenir-se, 
però els tres punts d'aquesta setmana 
són vitals per assolir l'objectiu.

Pas cap a la permanència del Mis 
Ibérica Mataró a Vilanova

Important victòria a Vilanova. | ARXIU

OK Lliga Femenina

Derrota de l'equip femení de 
l'Iluro Hockey Club a casa

S'escapa la victòria a casa. | DANIEL FERRER

L'equip femení de l'Iluro HC va cau-
re derrotat a casa per CD Terrassa 
per 1-3 i d'aquesta manera l'equip 
d'Arseni Sañé veu com l'equip ega-
renc li pren la 4a posició de la 2a 
Divisió Catalana. A falta de 6 jorna-
des per acabar, sembla que l'Iluro 
té ben encarrilada la possibilitat de 
jugar les fases prèvies d'ascens tal 

com van fer l'any passat, ja que hi 
ha dos equips que van per davant i 
no les poden disputar per tenir un 
equip en categoria superior.

El diumenge juguen al camp 
del FC Barcelona, que és el cuer. I 
l'equip masculí retorna a la com-
petició rebent a les 11.30 el Rimas 
de Terrassa.

el Esporttot HOQUEI
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Les noies també van obtenir 
la tercera posició per equips, 
mentre que els nois, la quarta

Aquest cap de setmana es va dis-
putar la XXII edició de la Duatló 
de Castellfollit de la Roca, aquest 
any com a campionat de Catalunya 
absolut, que va comptar amb una 
gran participació en un magnífi c 
dia a la Garrotxa i amb la presèn-
cia de duatletes del CNM.

Clàudia Luna va aconseguir el 
millor resultat del centre, aca-
bant en el tercer calaix del podi 

del Campionat de Catalunya i amb 
la victòria en la categoria Sub-23. 
També cal destacar Aida Fabregat, 
6a, i va completar l'equip la cadet 
Mireia Alvarez, 2a en la seva ca-
tegoria. Sumant els 3 temps van 
aconseguir la 3a posició per equips 
femenins.

En nois el més destacat va ser 
Vicenç Castella, 27è. Antoli Fauria 
va quedar 36è i Oriol Gili 46è, acon-
seguint la 4a posició per equips. 
També destacar el 3r lloc del júnior 
Guille Cortijo en la seva categoria.

Clàudia Luna tercera al Campionat 
de Catalunya absolut de duatló

El CV Mataró suma 
dues derrotes

Mal partit de l’equip masculí, que va 
deixar escapar una ocasió immillo-
rable per assegurar la permanèn-
cia. Els locals van fer dos primers 
sets molt dolents i la reacció ja va 
arribar massa tard.

CV MATARÓ 2 - 3 MANRESA
CV MATARÓ: Àlex Fernández, Marc Llinàs, 
Dani Nevado, Nil Jurado, Yago Muñoz, Julian 
Espadas, Vladi Gonzàlez, Marc Ramon, Pol 
Navas, Àlex Serven. Ent: Míriam Esqué.
PARCIALS: 18-25, 19-25, 26-26, 25-18 i 13-15.

D'altra banda, la derrota del feme-
ní contra el Sandor, era més que 
probable, doncs es tracta de l’únic 
equip català que no ha perdut cap 
partit en tota la temporada.

CV MATARÓ 0 - 3 SANDOR
CV MATARÓ: Olga Del Palacio, Mariona 
Rubio, Sandra Leo, Anna Mármol, Mònica 
Cruz, Jília Villar, Desirée Pérez, Alba San-
chez, Berta Burgos, Mavi Sànchez, Violant 
Pérez, Marta Claramunt i Alba Madueño. 
PARCIALS: 12-25, 21-25 i 15-25.

3A DIVISIÓ
NACIONAL
El Mataró s'escapa
21a jornada (18-19 de març)
Centelles - Montcada ...........................4-6
S. JOAN VILASSAR - San Cugat .......... 5-2
CANET - Montsant .................................4-4
Vacarisses - Arrels ................................6-5
ARENYS MUNT - ALIANÇA MATARÓ .... 2-9
Isur - COVER PREMIÀ ............................ 6-3
Lliçà d'Amunt - PINEDA ........................ 3-2
Fund. Esp. Grama - Castellar .............. 2-4

Classificació 
ALIANÇA MATARÓ, 49; CANET, 45; Lliçà 
d'Amunt, 44; Vacarisses, 40; Fund. Esp. 
Grama, 35; Montcada, 34; Montsant 
i Isur, 32; COVER PREMIÀ, 30; Arrels i 
Sant Cugat, 26; Castellar, 24; Centelles, 
19; SAN JOAN VILASSAR, 18; ARENYS DE 
MUNT, 14 i PINEDA, 11.
22a jornada (25-26 de març)
ALIANÇA MATARÓ-Castellar ... 25/3 19:30

Victòria inapel·lable. | ARXIU

Medina, amb un pòquer, i 
López, amb tres gols, els 
grans protagonistes del partit

El Futsal Aliança Mataró segueix 
intractable des de l'arribada d'Al-
bert Sabaté a la banqueta del club. 
Aquest cap de setmana, després 
de l'aturada per la Copa d'Espa-
nya de futsal, els mataronins es 

van exhibir en el derbi maresmenc 
contra l'Arenys de Munt.

El partit no va tenir color i al 
descans el marcador ja era de 0 a 
3. A la represa, només es va con-
fi rmar la grandíssima superioritat 
mataronina que, amb 9 gols, deixa 
clar que el seu objectiu és intentar 
assolir l'ascens de categoria, i ara 
ja treuen 4 punts al Canet.

2  ARENYS DE MUNT

9  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés 
(porter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, 
Oriol López (3), Marc Caballeria, Joel Cis-
car, Azhar Chiheb, Miguel Ángel Rodríguez 
(1), Cristian Villarín, Amar Ceesay, Pol 
Novo i Alejandro Medina (4).

L'Aliança Mataró s'exhibeix al 
derbi contra l'Arenys de Munt

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU

Els participants del Cebtre Natació Mataró a la duatló de Castellfollit. | CEDIDA
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Els passats 5 i 19 de març es van 
celebrar, al pavelló Jaume Parera i 
León, les dues jornades del Trofeu 
Iluro, que enguany ha celebrat la 
seva novena edició i ha comptat 
amb la participació de 7 clubs de la 
província de Barcelona i un total de 
150 patinadors d’entre 4 i 17 anys.

El Club Patinatge Artístic Iluro, 
organitzador de l’esdeveniment, va 

Imatge de la primera cursa del calendari de la CCI Biking Point. | OCISPORT

Les patinadores premiades del Club Patinatge Artístic Iluro. | CEDIDA

Bon paper al Camp.
Catalunya infantil

La Copa Catalana Inter. BTT Biking 
Point es desplaça a Santa Susanna

Santa Susanna és la nova seu 
de la segona prova de la CCI 
Biking Point que es disputarà 
el pròxim 26 de març

La Copa Catalana Internacional 
BTT Biking Point arriba a la segona 
prova puntuable el 26 de març a 
Santa Susanna després d'un inici 
espectacular a Banyoles.

La CCI de Santa Susanna comen-
çarà diumenge en un circuit de 6 

quilòmetres amb alguns trams tèc-
nics que surt de la zona esportiva, 
just davant del camp de futbol, 
puja pel Torrent de Ca’n Puig i s’en-
dinsa al Parc de la Font del Boter. 
Finalment, el recorregut acaba amb 
una baixada d’un quilòmetre digne 
d’una prova de categoria UCI C3. 
Les inscripcions per a la CCI de 
Santa Susanna estan obertes fins 
al dijous 23 de març a TicketOci.net. 

Entre el Hwarang i el Tonbal, 
els clubs mataronins van 
sumar 15 medalles, 5 de les 
quals d'or

Diumenge passat es va celebrar el 
Campionat de Catalunya Infantil de 
Tekwondo en modalitat de Combat, 
al Poliesportiu Municipal de la Mar 
Bella de Barcelona. Amb una parti-
cipació de més de 800 competidors, 
on hi van participar lluitadors dels 
clubs mataronins del Hwarang i el 
Tonbal aconseguint una destacada 
actuació amb un total de 15 meda-
lles aconseguides.

Pel que fa al Hwarang, va acon-
seguir 10 medalles dividides en tres 
ors, dues plates i cinc bronzes. Els 
ors van ser per a Kilian Blaya, Paula 
Arnau i Marc Vega.

D'altra banda, el club Tonbal va 
sumar 5 medalles més, dividides en  
un or, que va ser la Carlota Hidalgo, 
i 4 bronzes.

El CE Mataró es 
queda sense ascens

El Club Patinatge Artístic Iluro 
organitza el Trofeu Iluro

obtenir 6 places de podi: Andrea 
Peña fou tercera del grup d’Iniciació 
B, Lucía García va ser primera en 
Iniciació C majors, Nerea Cayetano 
fou tercera en Iniciació C menors, 
Marina Urzua va ser tercera en el 
grup PRE C i Paula Serra i María 
García, per la seva part, foren pri-
mera i tercera classificades en el 
grup de Promoció.

Els mataronins no poden as-
solir l'ascens a segona divisió 
tot i obtenir una meritòria ter-
cera plaça

Diumenge passat 19 de març va fi-
nalitzar la Lliga Catalana d'Escacs 
2017, on el Club Escacs Mataró va 
lluitar fins a la darrera ronda per 
assolir l'ascens a segona divisió, 
que al final es va acabar resistint.

Els mataronins es van haver 
d'acabar conformant amb un 
meritori tercer lloc del seu grup. 
Recordem que el diumenge 2 d'abril 
jugaran la Final de la Copa Catalana 
a Amposta.

Resultats:
MATARÓ 4 - 6 Badalona
CIRERA 3,5 - 4,5 MATARÓ B
MATARÓ C 3,5 - 2,5 Lira D
Malgrat SUB12 2 - 2 MATARÓ SUB12

el Esporttot POLIESPORTIU
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Aina Rabadan bronze estatal 
cadet en salt d'alçada

Èxit de la primera edició de la Gran 
Fondo onVeló Ciutat de Mataró

El passat cap de setmana es van dis-
putar a Antequera els Campionats 
d'Espanya Cadets en pista coberta 
i la representació mataronina va 
obtenir una medalla i tres quarts 
llocs. La saltadora del CA Laietània 

Aina Rabadan Coll va ser bronze en 
alçada amb un salt d'1.62 m, igua-
lant la seva marca personal, i tam-
bé va quedar 6a en perxa amb una 
marca de 3.12 m. També en perxa 
Biel Tènias Tena va fregar el podi 

Aina Rabadan, a la dreta de la imatge, al podi. | CEDIDA
acabant 4t amb un salt de 4.11 m. 
Marina Martínez Ortuño va estar 
a punt de pujar al podi quedant 4a 
en els 1 000 m amb una marca de 
3:01.60.  I finalment per part del GA 
Lluïsos Marc Fernàndez també va 
quedar en 4t lloc en la prova dels 
3 000 m amb un temps de 9:06.97.

Rabadan i Tènias en acció. | CEDIDA

Imatge de la sortida del pilot. | UPUNTQUATRE PHOTO&FILM

El passat 19 de Març es va celebrar 
la primera edició de la Marxa ciclo-
turista Gran Fondo onVeló Ciutat 
de Mataró.

Amb una participació de 300 
corredors i un dia primaveral, a 
les 8:30h puntuals van prendre 
la sortida tots els ciclistes des del 
passeig marítim de la capital del 
Maresme direcció al parc Natural 
del Montseny. Per endavant, assolir 

el repte de completar 150 kms amb 
2700 mts de desnivell acumulat 
passant pels colls de Can Bordoi, 
Coll Formic, Santa Fe i Collsacreu.

La bona disposició d'instituci-
ons i autoritats, el Centre Natació 
Mataró, els diferents consistoris i 
voluntaris van ser clau perquè fos 
un gran èxit i poder gaudir d'una 
espectacular jornada de ciclisme 
a la ciutat de Mataró. Més imatges. | UPUNTQUATRE PHOTO&FILM
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

El bar  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Redención  16:30  22:15  00:50          [exc. dm.] 22:15

        [En VOSE] 12:00        [En VOSE dm.]  19:40

Ghost in the Shell [Peça 14min. en VOSE i 3D] 19:10

La Bella y la Bestia [dv.-ds.] 22:40  [dg.-dj.] 22:30 

 12:00  12:30  16:00  16:40  17:20  18:00  20:00  22:00  23:20  00:00

      [dm.+dj.] 20:40    [exc. dj.] 18:40  19:20  21:20    [dj.] 19:00  21:00

        [En VOSE] 12:15        [En VOSE dm.]  21:00

Crudo 00:50        [dv.+dl.-dj.] 16:00         [exc. dm.] 22:40

 [En VOSE dm.]  20:40

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

Kong: la isla calavera 12:15  16:00  18:00  20:25  22:50  00:50

Logan 12:00  16:15  19:05  22:00  00:00

El guardián invisible 16:30  19:15  22:00

Es por tu bien 

 12:15  16:00  18:30  20:30  00:30      [dv.-ds.] 22:30      [dg.-dj.] 22:40

Moonlight 20:15

Batman lego 12:15  16:00

Ballerina 12:20  16:00  18:15

Múltiple 00:40

La ciudad de las estrellas - La La Land 12:00

Madame Butterfly (Òpera) [dj.] 20:15 

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

Vuelta a casa de mi madre 21:00 (25 març)    19:00 (26 març)     

ORM en el reino de las nieves 12:00  17:00 (26 març)     

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

Manual de un tacaño 18:00  20:15 (27 març) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Locas de alegría  16:00  18:10  20:20  22:30

El bar  16:00  20:30       [dv.-dg.] 18:15  22:40         [dl.-dj.] 18:00  22:30

Imperium 22:30       [dv.-dg.] 20:30         [dl.-dj.] 20:15

La Bella y la Bestia 16:00  17:15  18:00  19:00  22:00       [dv.-dg.] 

20:15         [dl.-dj.] 20:00

Incerta Glòria [En català] [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  22:40         [dl.-dj.] 

18:00  22:20

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

El guardián invisible 16:00  20:00         [dl.-dj.] 18:00

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

Ballerina [En català] [Cicle Cinc] [ds.] 16:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 El reconegut i veterà actor 
Richard Gere inaugurarà el Festival 
Internacional de Cine de Barcelona 
– Sant Jordi amb el fi lm 'Norman' 
dirigit per Joseph Cedar. El nou 
certamen se celebrarà entre el 
21 i el 28 d'abril als cines Verdi 
de la capital catalana. Gere serà 
nomenat a la vegada padrí dels 
Premis Sant Jordi 2017. La secció 
ofi cial del festival estarà formada 
per pel·lícules que encaixen "en el 
triangle Cine, Història i Literatura". 
El certamen està coorganitzat per 
Espectarama (CinemesVerdi) i el 

Richard Gere serà per Sant Jordi a Barcelona
Inaugurant el el Festival Internacional de Cine

Festival Educacine, que assumirà 
la direcció de programació i gestió.
El festival vol tenir com un dels 
seus eixos vertebradors la setmana 
de Sant Jordi i la festa dels llibres, 
amb els cinematogràfi cs Premis 
Sant Jordi. Pel certamen també 
serà molt important l'educació, 
fent partícips i còmplices a les es-
coles i docents, i el triangle Cine, 
Història i Literatura. El Festival 
Internacional de Cine de Barcelona 
– Sant Jordi també voldrà posar el 
focus en el cinema popular i de 
públic de caràcter generalista en 
totes les seccions.

  

Richard Gere, en una imatge d'arxiu

Pregunta de la setmana
Com es diu la sèrie televisiva 
ambientada a l'espai que va fer 
Alex de la Iglesia a TVE?

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

Resposta del núm. 1762
"Super Size Me"

Guanyadors:
· Josep Manel Torrent Tripiana
· Julia Fernández Castells

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més iinformació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017

LA CURA DEL BIENESTAR

Un jove i ambiciós executiu d'empresa 
va a buscar al CEO de la seva companyia, 
que es troba en un idíl·lic però misteriós 
"centre de benestar". El jove aviat sos-
pita que els tractaments miraculosos del 
centre no són el que semblen. 
Direcció: Gore Verbinski
Intèrprets: Dane DeHaan, Jason Isaacs, 
Mia Goth, Susanne Wuest
156min

EL BAR

Nou del matí. Un grup de persones ab-
solutament heterogeni desdejuna en 
un bar al centre de Madrid. Un d'ells té 
pressa: En sortir per la porta, rep un tret 
al cap. Ningú s'atreveix a socórrer-lo. 
Estan atrapats.
Direcció: Álex de la Iglesia
Intèrprets: Mario Casas, Blanca Suárez, 
Secun de la Rosa, Carmen Machi
102min

REDENCIÓN

Malgrat haver gaudit de glòria i de 
premis en el seu passat, un lluitador ha 
caigut en desgràcia. No obstant això, no 
rendeix i pren la decisió de millorar la 
seva imatge pel bé de la seva dona i la 
seva filla. 
Direcció: Antoine Fuqua
Intèrprets: Jake Gyllenhaal, Forest Whi-
taker, Rachel McAdams, Oona Laurence
124min

UN HOMBRE LLAMADO OVE

Ove (Rolf Lassgård), de 59 anys, un 
home rondinaire que ha perdut la fe en 
tothom, inclús en ell mateix, fins que la 
seva visió negativa de l'home i la socie-
tat és posada a prova per una família 
que es muda a la casa del costat.
Direcció: Hannes Holm
Intèrprets: Rolf Lassgård, Bahar Pars, 
Filip Berg, Ida Engvoll
116min

RARA

Que t'agradin els nois, trobar que són 
estúpids, ser súper propera amb la teva 
millor amiga però no explicar-li els teus 
secrets, tenir problemes a l'escola i uns 
pares avorrits: és el tipus de problemes 
que enfronta una nena de 13 anys.
Direcció: Pepa San Martin
Intèrprets: Julia Lübbert, Emilia Ossan-
dón, Mariana Loyola
93min

UNA HISTORIA DE LOCOS

El jove Aram, fa explotar el cotxe de 
l'ambaixador de Turquia a París. Un 
ciclista que passava per allí és ferit de 
gravetat. La mare del jove armeni sent la 
necessitat de demanar-li perdó. El ciclis-
ta no ho entén.
Direcció: Robert Guédiguian
Intèrprets: Ariane Ascaride, Syrus Sh-
ahidi, Grégoire Leprince-Ringuet
134min

Obres i projectes, s.l.

www.arvisa.cat | info@arvisa.cat
M. 667 412 272 | 667 412 273

Més de 20 anys d’experiència
en reformes i edificació

DEMANA
PRESSUPOST

SENSE
COMPROMÍS
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Màgic
Text: Jordi Gomà

  Just al costat dels Jutjats hi trobem el Màgic, 
un restaurant amb set anys de trajectòria d’èxit 
amb la mateixa direcció, que ara renova la cuina, 
sempre dins la gastronomia mediterrània, amb 
ganes de millorar l'oferta als seus clients. És un 

local gran, d'uns 250 metres quadrats, molt es-
paiós i lluminós, amb moltes possibilitats per 
fer dinars de grup o empresa. Hi trobem un am-
bient molt agradable, en part gràcies al servei, 
molt atent, i en part gràcies a la qualitat dels seus 
plats. L'oferta gastronòmica és variada i de qua-
litat, des d'un bon entrepà a unes tapes, passant 
per un plat guisat o una amanida, amb productes 
sempre de primera.

Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Preparació: A més del menú de migdia i els entre-

pans, al Màgic tenen molt d'èxit les seves tapes, 

com el pinxo de truita de patates, el morro fregit, 

les croquetes casolanes, les aletes de pollastre o 

les seves braves. A més, el dissabte és un dia ideal 

per anar-hi a tastar els seus esmorzars de forquilla, 

ja que s'està més tranquil i el preu de 5,50€ amb 

beguda inclosa és molt atractiu.

Vi recomanat: Un vi negre de la Rioja, 

el Marqués de la Concordia, un reserva 

de l'any 2011.

El menú diari és molt atractiu, per tan sols 9,50€, 
amb plats com les faves a la catalana, musclos a la 
marinera, amanides de tot tipus com la de llenties 
i formatge fresc, albergínies a la napolitana o cu-
eta de rap a la biscaïna, sempre amb tres primers 
i tres segons per triar. També val la pena aprofitar 
que els dimarts tenen sempre fideuà, i els dijous 
paella de marisc. 

S'ha de tenir en compte que tenen una extensa 
carta d'entrepans –amb molt d'èxit el de truita 
de patates, el serranito, el llom amb bacó i el de 
truita de verdures– i menú infantil, així com es-
morzars de forquilla a partir de 5,50€ amb beguda 
inclosa, qualsevol dia de la setmana, amb plats 
com botifarra amb mongetes o tripa i morro, en-
tre d’altres. També fan ofertes d'esmorzars, mini 
i cafè a 2,50€, pasta i cafè a 2€ i un entrepà gran 
més beguda per tan sols 4€. Ja que en fan molts al 
llarg del dia, també paren molta atenció al cafè, 
de molta qualitat.

Màgic

Ronda President Irla, cantonada amb Méndez 
Núñez, Mataró. (Al costat dels Jutjats).
Telèfon 93 757 57 79
Obert de dilluns a divendres de 7h a 19h, i dis-
sabtes de 8h a 13h. Diumenge tancat.

Especialitat 
de la casa

núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017
www.totmataro.cat/restaurants
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Els pisos de lloguer, cada vegada més buscats

Durant els anys previs a la coneguda crisi immobili-
ària que va sacsejar el panorama de la construcció, 
els preus de compra d’un habitatge a la major part 
de Catalunya i també a la nostra ciutat, eren desme-
suradament alts. Després, el gran nombre de pro-
blemes pels impagaments i els desnonaments van 
continuar generant polèmica i problemes socials 
greus. Darrerament una nova preocupació per l’ha-
bitatge relacionada amb el sector immobiliari sacseja 
el territori: la manca d’oferta de pisos de lloguer i 
els seus preus exageradament elevats.   

La ciutat que s’ha vist més afectada amb aquest in-
crement és Barcelona, la qual situa el preu per metre 
quadrat mensualment d’un pis de lloguer al voltant 
dels 18 €, segons l’informe de preus del portal idea-
lista.com. Aquesta és una xifra altíssima que varia en 
funció del barri i les característiques del pis o casa. 
A Mataró, segons dades d’Habitaclia, el preu mitjà 
del metre quadrat en un lloguer gira entorn els 8 €, 
una xifra lleugerament inferior que la que es pagava 
un any enrere, al març del 2016, però que continua 
sent molt elevada. 

L 
a pujada de preus dels pisos de lloguer 
a Mataró s’està convertint en un pro-
blema real, amb una oferta d’habitat-
ges que és cada cop més escassa i que 

no respon a la demanda dels llogaters. Aquesta 
setmana descobrim la complexa situació de 
l’habitatge de lloguer a la ciutat i coneixem la 
visió dels professionals del sector immobiliari.

Els antecedents i la tendència, que no és prò-
pia de Mataró sinó global a tot l'entorn, obliga 
a una pregunta: anem cap a la ‘bombolla immo-
biliària’ dels lloguers?

 Daniel Ferrer 

Lloguers 
impossiblesREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Cada vegada hi ha  menys pisos de lloguer i 
augmenten constantment de preu
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Per conèixer el problema real en el sector, Marta 
Castella, de la Immobiliària de Mataró Studi, explica 
la seva visió professional afi rmant amb convenciment 
que els preus “aquí també han augmentat”, tot i que 
no tant com a Barcelona. La prova més clara, segons 
explica, és que “quan marxa un llogater, el propietari 
demana de pujar el lloguer entre 20 i 50 euros al 
mes” respecte del preu al qual estava llogat. A més, 
tot i aquest augment, s’aconsegueix llogar el pis amb 
facilitat i rapidesa.

Un desajust entre oferta i demanda

L’origen principal del problema neix perquè la de-
manda d’habitatges de lloguer és destacablement 
superior a l’oferta. Marta Castella comenta que abans 
treballaven amb 10 o 12 residències de lloguer set-
manal, mentre que “ara hi ha vegades que només 
en tenim 1 o 2 a disposició dels llogaters”, fet que 
limita extremadament l’oferta i que no compleix 
les expectatives de la demanda.  Des del seu punt 
de vista, el desequilibri entre oferta i demanda ve 
causat “perquè qui té un pis prefereix quedar-s’hi”, 
mentre que la demanda “sol augmentar en parelles 
joves” que busquen un pis per a dues persones o per 
formar una família, explica. A més, destaca que els 
pocs habitatges de lloguer que ofereixen són d’una o 
dues habitacions, adients per a parelles. “Ens trobem 

davant una clara manca de residències de diverses 
habitacions” que compti amb espai per formar una 
família gran.

Aquesta situació esdevé un problema per diversos 
motius. Un dels més preocupants és que limita l’ac-
cés al mercat de lloguer als qui no volen o no poden 
adquirir un pis de compra. Els preus són elevats i les 
nòmines, a més, sovint són massa baixes per assu-
mir el cost i queden per damunt de les possibilitats 
de parelles i famílies. 

Segons Marta Castella, “el lloguer d’un habitatge 
no pot superar el 40% del sou mensual del seu llo-
gater” per tal que se’n pugui afrontar el cost amb 
relativa comoditat. Els preus actuals acaben exclo-
ent de la possibilitat de llogar a ciutadans de Mataró 
perquè una habitació sola al centre costa al voltant 
de 500 euros, explica. “Si això segueix així, hi haurà 
gent que continuarà sense poder llogar”, conclou.

Posar fi a la pujada de preus

L’índex de preus de lloguer és una iniciativa impulsa-
da per la Generalitat que es proposa determinar el 
preu per metre quadrat d’un pis per llogar en funció 
de la zona en què està situat. La Llei que el Govern 
té intenció de presentar d’aquí a 9 mesos inclourà 

Reportatge

Tot Reportatge Lloguer.indd   4 21/3/17   19:31



El lloguer no pot 
superar el 40% del 
sou mensual del seu 
llogater”

Air Bnb és una plataforma que posa a la disposició 
dels turistes la possibilitat de llogar habitacions 
per nits d’habitatges particulars. A les ciutats 
més turístiques com Barcelona, Lloret o Blanes, 
el nombre d’allotjaments oferts des d’Air Bnb és 
cada cop més gran i genera una competència als 
pisos de lloguer convencionals, així com conflic-
tes amb els veïns i diverses polèmiques, com a 
pisos turístics. 

Dins el Maresme hi ha 39 habitatges o habitacions 
oferides pel lloguer a la pàgina web d’Air Bnb. El 
preu de les habitacions a Mataró se situa a una 
mitjana de 59 euros per cada nit però Marta 
Castella afirma que els lloguers turístics d’aques-
tes característiques no suposen una competèn-
cia per a les immobiliàries de la zona per la poca 
afluència de turisme a la nostra ciutat. Afegeix 
que sí que hi ha aquest tipus d’allotjament a la 
ciutat però que “no són problema” ara per ara.

Air Bnb sense repercussió

els preus desorbitats basats en la lògica especulati-
va". Per aquest motiu opina que caldria modificar la 
llei d'hisendes locals i de la d'arrendaments urbans.

Des del punt de vista immobiliari, Marta Castella 
de Studi opina que si l’índex s’aplica, serà un proble-
ma “fer entendre a un propietari que abans cobrava, 
per exemple, 700 euros pel lloguer, que ara només 
en podrà cobrar 500”. Tot i això, admet que les bo-
nificacions proposades pels que lloguin l’immoble a 
un preu més baix que el que determina l’índex són 
una bona manera de fer que els propietaris acceptin 
la iniciativa de l’índex. 

Manifesta com a professional del sector que està en 
contra de la proposta perquè considera que “cada pis 
és un món i no es poden englobar tots en un mateix 
llindar a partir de la zona o la seva dimensió” i de-
terminar-ne un preu amb aquests ítems. Argumenta 
que una residència recentment reformada amb la 
inversió econòmica que això suposa, no pot valdre 
el mateix que una altra amb les mateixes caracte-
rístiques però més antiga o menys cuidada. “Cada 
pis és únic, per tant és difícil fixar un preu en comú 
que sigui just", conclou. 

un registre de lloguers “per identificar males pràc-
tiques”, segons s’explica a gencat.cat. Amb aquesta 
mesura els llogaters podrien escollir el pis amb la 
màxima informació i, a més, permetria aplicar me-
sures per fomentar un preu per metre quadrat ade-
quat. L’índex es farà extensiu a 115 pobles i ciutats 
de Catalunya i els principals ítems segons informa 
l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que tindrà en 
compte en el moment de fixar el preu serà la loca-
lització, la dimensió dels pisos i l’estat de conserva-
ció d’aquests, entre altres elements. La voluntat de 
l’índex és clara: posar fi a la pujada de preus dels 
lloguers i protegir els consumidors davant el crei-
xement desproporcionat. Una de les mesures que 
es promou és que els Ajuntaments puguin apujar 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’un lloguer en el 
cas que aquest superi el preu marcat per l’índex com 
a penalització o, en cas contrari, bonificar a aquells 
que lloguin l’immoble a un preu inferior de l’indicat. 

L’Ajuntament de Mataró es mostra recelós a la 
proposta perquè, segons declaracions a l’ACN del 
regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, la 
proposta del govern no tindrà suficient repercussió 
dins el mercat immobiliari de lloguer perquè el pro-
blema és massa greu. Informava que l'objectiu no ha 
de ser només premiar els preus justos sinó "limitar 
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La Passió Infantil

‘El padre’, una farsa tràgica de Florian Zeller, amb 
Héctor Alterio com a protagonista de l’espectacle

La pèrdua de la memòria en la 
vellesa al Teatre Monumental  

  Els infants escenifi caran un any 
més la Passió Infantil, la qual ja fa 
més de 30 anys que es representa 
a la ciutat i que està consolidada 
com un acte de la Setmana Santa. 
La representació serveix com a 
punt de trobada d’infants i joves 
i com a aula d’aprenentatge de 
valors. L’equip d’actors està format 
per 14 infants i joves que assagen 
els dissabtes a la tarda a la Rectoria 
del Carrer Sant Josep. 

Amb motiu del 30è aniversari de 
la Passió, l'associació que la tira 
endavant va fer una exposició que 
s'instal·larà durant unes setmanes 
a l'Espai Gatassa.

Dues representacions a l’abril
Enguany es podrà veure la Passió 
Infantil en dues ocasions: el dia 
2 d’abril a l’Església de Sant Pau 
i el dia 16 al Foment Mataroní. | 
Laia Mulà

14 nens participaran en
La Passió Infantil

‘La passió’ 
representada pels 
més petits

Héctor Alterio, protagonista de l'obra 'El Padre'

Mataró celebra el Dia Internacional del Teatre programant diverses 
activitats entre el 25 i el 29 de març, entre elles aquesta obra de 
teatre que forma part de la programació de la temporada estable 
de teatre. A més, es realitzaran una taula rodona, la projecció d’un 
reportatge i una conferència, entre altres actes per reivindicar la 
importància de la formació i creació teatral. 

El dia mundial del teatre

progressiva de memòria. La seva 
fi lla intenta ocupar-se’n amb l’aju-
da poc constant de cuidadores que 
marxen pel caràcter irascible d’An-
drés. Mentre la realitat es difumina 
al voltant del protagonista, l’alie-
nació l’empresona cada vegada 
més en una irreversible soledat.

Actor de prestigiosa trajectòria
Héctor Alterio, a l’edat de 87 anys, 
és el protagonista de ‘El padre’. 
L’actor d’origen argentí i ascen-
dència italiana, ostenta una llarga 
i variada trajectòria professional. 
Ha participat en teatre, pel·lícules 
i sèries de televisió i ha guanyat 
prestigiosos premis tant en cinema 
com teatre com el Goya d’Honor 
el 2004. | Laia Mulà

  ‘‘El padre’ és un espectacle que 
tracta la part més crua de la velle-
sa, quan la pèrdua de memòria 
evoca a la dependència absoluta 
i, conseqüentment, a la soledat 
i incomprensió. La Direcció de 
Cultura de l’Ajuntament ha orga-
nitzat aquest espectacle dirigit i 
adaptat per José Carlos Plaza i amb 
una actuació magistral d’Héctor 
Alterio. L’obra serà representada 
al Teatre Monumental el dia 25 
de març i va ser escrita el 2012 
per Florian Zeller, un dramaturg 
francès.

Els records
L’obra gira entorn de l’Andrés, un 
home que cada vegada és més 
dependent a causa de la pèrdua 

 Cedida 

 D. Ferrer 

L'acte de l'any passat  D.Ferrer 

CulturaCultura núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017

Tot cultura el padre + expo.indd   1 21/3/17   12:59



PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www. gress.es

MÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDASMÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDASMÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDASMÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDASMÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDASMÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDASMÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDAS

60x60cm
1ª Calidad

PAVIMENTOS 
MARMOLEADOS

6,20 €/m2

desde

1P GRESS ARGENTONA 1764.indd   1 22/3/17   17:04



· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

230 escolars amb actitud emprenedora
Els alumnes de cinc escoles presenten les 13 cooperatives del projecte “Cultura 
Emprenedora a l’Escola”

Emprenedors: Redacció

   Un grup de 230 alumnes de les 
escoles Àngela Bransuela, Josep 
Manuel Peramàs, La Llàntia, Camí 

del Mig i Maristes Valldemia van 
participar el passat dia 17 en la 
trobada local del projecte “Cultura 
Emprenedora a l’Escola” (CUEME). 
En l’acte es van presentar els 

prototips de les 13 cooperatives 
creades pels grups d’alumnes. 
L’acte es va fer al Cafè de Mar com 
a espai emblemàtic del coopera-
tivisme mataroní.

AMB EMPENTA
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Aquest projecte es va iniciar el curs 2011-2012 a l’escola Àngela 
Bransuela i, actualment, a més d’aquesta escola hi participen les es-
coles de Josep Manuel Peramàs (2012-2013), La Llàntia (2013-2014), 
el Camí del Mig (2014-2015) i Maristes Valldemia (2016-2017). Es 
porta a terme en els nivells del cicle superior. Aquest curs hi parti-
cipen un total de 320 alumnes que han constituït 13 cooperatives. 

El Bransuela, el pioner

El projecte CUEME fomenta la 
cultura emprenedora i les compe-
tències bàsiques en el cicle supe-
rior d'educació primària. Durant 
un curs escolar, l'alumnat crea i 
gestiona una cooperativa esco-
lar amb el suport de la comunitat 
educativa, l'administració i altres 
agents socials de la seva localitat. 

Durant el projecte l’alumnat se-
gueix tot el procés de constitució 
d’una cooperativa, busquen un 
nom i dissenyen un logo. Després 
fan un estudi de mercat, propos-
tes de prototips i fi nalment es-
cullen els productes a vendre, 
el preu i fan una campanya de 
marxandatge, així com busquen 
el fi nançament. Finalment posen 
a la venda els productes al Mercat 
Local de les Cooperatives Escolars 
que se celebrarà el dia 9 de juny, 
a la tarda, a la Fira de Mataró. 
Quan acaben el projecte, un % 
dels guanys els destinen a una 
ONG local. El projecte s’acabarà 
amb un acte fi nal el 16 de juny al 
TecnoCampus.

núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017
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El cartell promocional Cedida

comercials per continuar amb l'ex-
pansió al Maresme. Els pròxims 
mesos el grup ampliarà la xarxa 
del Maresme amb una altra ofi cina 
a Vilassar de Mar, donant servei a 
les poblacions de Vilassar de Mar 
i Vilassar de Dalt, així mateix des 
de principis d'any s'ha començat 
a treballar la zona de Parc Central 
des de l'ofi cina del carrer Miquel 
Biada, amb la intenció d'obrir una 
altra ofi cina aviat. Gràcies al ràpid 
creixement del grup necessiten 
cercar comercials immobiliaris i 

Tecnocasa 
cerca comercials 
per continuar 
amb l'expansió 
al Maresme

El grup acabarà el 2017 
amb 7 oficines a la 
comarca, 6 immobiliàries i 
1 de la financera Kíron

 El grup Tecnocasa cerca 

agents fi nancers, oferint una pro-
fessió estable i de futur als veïns 
del Maresme. L'estratègia del grup 
és continuar amb el creixement 
al Maresme i donar un servei al 
client d'alta qualitat, treballant 
cada ofi cina una zona limitada 
d'immobles. 

El grup acabarà l'any 2017 amb 

7 ofi cines al Maresme, 6 immobili-
àries i 1 ofi cina fi nancera (Kíron), 
consolidant-se com la xarxa im-
mobiliària més gran al Maresme 
i Catalunya. Els interessats en for-
mar part del grup Tecnocasa po-
den deixar el seu currículum a la 
web www.elcastingdetuvida.es  | 
Redacció

amb Empenta
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Juan Poza i Jordi Galdón, socis de Glas Vidres Daniel Ferrer 

Treballa per a clients del Maresme i el Vallès, apostant 
per la tecnologia i les respostes ràpides

Glas, 30 anys de servei 
majorista de vidre

  És un nom conegut i apreciat 
entre el món dels professionals 
però segurament força descone-
gut entre els mataronins. Aquest 
2017 Glas Vidres fa trenta anys. 
Tres dècades des que Jordi Galdon 
i Juan Poza van posar en marxa el 

primer i únic majorista del vidre 
a la comarca. 

Glas és al Pla d’en Boet, des d’on 
porten tots aquests anys sent el 
millor aliat per a instal·ladors, 
metallistes, fusters que treba-
llen amb vidre sempre de cara al 

client professional, garantint un 
servei ràpid i ajustat a necessitats. 
Disposen d’una nau de 600 metres 
quadrats i aposten per l’actualit-
zació de maquinària per agilitzar 
el procés, posant facilitats i como-
ditats al professional.

Per al professional
Treballar per al professional, agi-
litzar la provisió de vidre i abarcar 
les diferents tipologies de material 
que hi ha al mercat és la missió 
de Glas. Allà on fa trenta anys hi 
havia una sola taula de tall ara hi 
trobem alta tecnologia específi ca 
per tal de bisellar, polir, tallar, es-
triar, serrar o fresar. Si abans les 
tipologies de vidre eren més escas-
ses, ara hi ha trempats, laminats, 
vidres de seguretat, decoratius, 
amb cambra o monolítics. Glas 
treballa amb tots ells per a garantir 
la ràpida satisfacció de les neces-
sitats del professional, buscant 
l'excel·lència i la immediatesa en 
el servei. | Redacció
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COMPRA VENDA 

OBSEQUIOS COMUNIÓN NIÑA. Me 
sobraron, te vendo 10 unidades por 
15€ todas, con fi gurita de niña, por-
tafotos o tarjeta, cajita para poner 
caramelos. Te regalo las tarjetas 
personalizadas con tu nombre y 
fecha de celebración. Imágenes por 
whatsapp 668.682.340 

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

MUJER CON MASCOTA busca pi-
so para compartir en Mataró. 
638.237.770 
LLOGO HABITACIÓ. EIXAMPLE. 
93.798.75.69 
SE TRASPASA ESTÉTICA 120m2. 
Centro. Apta para centro médico, 
peluquería o terapias. 654.329.894
TRASPASO BAR MESON WILLY 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

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 

TREBALL

BUSCO TEJEDOR MÁQUINAS cir-
culares. Interesados llamar a 
93.741.12.82 
SE NECESITA COMERCIAL para hos-
telería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Currículum a: mo-
reno@csmhosteleria.com 
SE NECESITA ESTETICIÉN o estetici-
én autónoma. 654.329.894 
SALÓ NECESSITA 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 
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cocina, plancha, cuidado mayo-
res. Externa. Buenas referencias. 
616.618.087 
CHICO BUSCA TRABAJO ayudante 
cocina. Titulación. 632.449.755 
CHICA CUIDA PERSONAS mayo-
res, niños, limpia. Experiencia. 
634.601.103 
CHICA BUSCA TRABAJO ayudante 
cocina, limpieza. 632.692.403 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
SE OFRECE MUJER limpieza, cocina. 
631.060.560 
NOIA CERCA NETEJA per hores. 
632.665.850 
CHICA BUSCA TRABAJO. Limpie-
za, cuidado mayores, niños. 
698.391.628 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

ME OFREZCO PARA cuidar mayores 
y canguro. 688.224.510 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes pri-
vades, casaments, aniversaris, etc. 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
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
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 WhatsApp
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
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 

núm. 1764 del 24 al 30 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

TREBALLS D’ELECTRICITAT, AIGUA 
i gas. Pressupost sense compromís. 
658.981.610 Joan 
PINTOR PINTURA EN general y de-
corativa. Económico 635.106.282 
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

GRÀCIES ESPERIT SANT. M.A.F.
GRÀCIES ESPERIT SANT. J.F.A.

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
MASAJE TÁNTRICO TATIANA 23 
años. 631.129.242 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. 
688.253.126 
NURIA 26 AÑOS. Fisioterapeuta 
particular, sensual, morbosa. Ya en 
Mataró 631.448.847 
DOS AMIGAS JAPONESA Y china. 
Masajes completos. 688.159.279 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 
NOVEDAD TRAVESTI. Jovencita. 
Precioso cuerpo. 666.861.290 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 110P. 
667.955.000 Mataró 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 1h. 
30€, 1/2h. 20€. 615.719.971 

AF_FALDÓN CABRERA ANIV 138x94,5mm.indd   1 15/03/17   18:42

núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017

 EL TOT 1764.indd   8 22/3/17   17:11



Memòria d’un assassinat
La contundència de ‘Ragazzo’ convenç a La Sala 
d’Argentona’ 

Crítica de Teatre: Comas Soler

  La programació estable de te-
atre, música i dansa de La Sala 
d’Argentona, habitualment varia-
da i de qualitat, té aquest quadri-
mestre un plus afegit d’atreviment 
en força dels títols que proposa. 
Divendres passat va ser el torn de 
‘Ragazzo’, una peça sorprenent, 
escrita i dirigida per Lali Àlvarez 
Garriga i estrenada fa més d’un 
any al Teatre Eòlia de Barcelona. 
L’impressionant solo interpretatiu 
que hi du a terme el jove actor Oriol 
Pla l’ha convertit des d’aleshores 
en un èxit arreu on es representa. 
El 2015 va ser Premi de la Crítica 
al Millor Espectacle per a Joves i 
també a l’Actor Revelació, a més 
de Premi Serra d’Or a l’Especta-
cle Teatral.

L’obra tracta amb to vivencial de 
les circumstàncies de l’assassinat 
als 23 anys de Carlo Giuliani, a 
mans d’un carabiniere italià durant 
les manifestacions antiglobalit-
zació que hi va haver a Gènova el 
juliol de 2001, coincidint amb la 
celebració de la cimera de líders 

de l’anomenat G8, els països de 
les economies més poderoses del 
món. El tema ja havia estat abor-
dat escènicament l’any 2004 en 
un muntatge també colpidor titu-
lat ‘Gènova 01’, dirigit per Carme 
Portaceli a partir d’un text de 
Fausto Paravidino, que es va po-
der veure al Teatre Grec. 

Ragazzo’ és un monòleg que se 
centra més en la dimensió perso-
nal de Giuliani, on afl oren circum-
stàncies vitals, refl exions i motius 
d’indignació, en una combinació 
de sentiments que transcorren des 
de conviccions radicals fi ns a in-
genuïtats igualment agosarades.

Figura emotiva
El resultat és una proposta tea-
tral compromesa i vibrant, que 
no vol que es perdi la memòria 
dels fets del 2001 per fer justícia 
a qui en va ser víctima. El seu aval 
més destacable és la interpretació 
d’Oriol Pla. Amb gest, moviment, 
dicció, contorsions i una energia 
incessant, sap compondre una fi -
gura de Carlo Giuliani que atrapa 
emotivament l’espectador.

Ragazzo, sobre la mort de Carlo Giuliani  Cedida 

Sèniors

Cicles històrics

És molt conegut el famós cicle his-
tòric de set anys de vaques grasses 
i set de vaques magres. Els cicles 
històrics han existit tota la vida. 
Podríem parlar del cicle de vaques 
grasses de la II República, durant 
la qual es vivia amb una eufòria 
popular, pròpia d'una ciutadania 
participativa, que estava conven-
çuda que un món millor era possi-
ble. Les vaques magres varen arri-
bar amb la guerra civil i la terrible 
dictadura franquista. Durant els 
anys 70 s'enceta un nou cicle de 
vaques grasses, amb els moviments 
postfranquistes i la transició de-
mocràtica. Els que hi vàrem par-
ticipar estàvem molt il·lusionats, 
fent volar coloms, creient que era 
possible una nova societat més 
justa i solidària. Després de més 
de 30 anys de democràcia, clara-
ment ens adonem de trobar-nos 
de nou en anys de vaques magres.

S'estan recuperant els plante-
jaments històricament nefastos, 
d'un nacionalisme centralista es-
panyol reaccionari, que defensant 
"Una España, grande y libre" pretén 
ofegar les seves identitats plurina-
cionals. En lloc d'apostar per solu-
cionar problemes reals, creant a la 
vegada una Catalunya segle XXI, 
ingènuament s'està intentant amb 
un plantejament nacionalista cata-
là, plantar cara al més radical d'Es-
panya. Cal no oblidar l'any 1931, 
amb la proclamació de la República 
Catalana, gràcies a la votació favo-
rable d'una societat civil, social-
ment conscienciada, molt diferent 
de l'actual, que amb mentalitat de 
súbdits, espera que la classe política 
li solucioni un problema que ella 
és incapaç d'aconseguir. 
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

CulturaCultura
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L'Orquestra Musicae

‘La paradoxa de Protàgores’ tracta temes propers a la 
manipulació, el cinisme i el poder de l’oratòria

Un diàleg entre el món clàssic i 
el contemporani  

  El diumenge 26 de març a les 18 
h de la tarda tindrà lloc a l’espai 
del teatre del Foment Mataroní un 
concert a càrrec de la prestigiosa 
Orquestra Camera Musicae (OCM) 
sota la direcció de Jordi Mora. 
L’OCM interpretarà obres dels 
compositors de música clàssica 
Bach i Bartók. 

L’orquestra va ser fundada l’any 
2006 i ha gaudit d’una gran rebuda 
per part del públic atesa la seva 
tasca de divulgació de la música 
clàssica. Ha actuat en sales com 
l’Auditorio Nacional de Madrid, 
L’Auditori de Barcelona, el Palau 
de la Música Catalana i el Teatre 
Tarragona.

Una orquestra molt activa
Tot i realitzar la seva activitat 
principalment a Catalunya, 
l’OCM també actua de manera 
periòdica arreu de l’estat espanyol 
i ha realitzat una gira de concerts 
per diferents ciutats d’Alemanya, 
Txèquia i Suïssa. A més, amb 
només 11 anys de trajectòria ha 
enregistrat els quatre discs. | Laia 
Mulà

Musicae repassa peces de 
Bach i Bartók

Una de les orquestres 
més importants de 
Catalunya al Foment

Gerard Clavell, protagonista de 'La paradoxa de Protàgores'

moment li van servir per formar 
part de l’elit grega: l’abús de raó, 
l’oratòria o el carisma. D’aquesta 
manera, mostrarà l’art de la mani-
pulació i del domini de la situació 
en tot moment. 

Dues temporalitats en un ma-
teix moment
La comèdia es presenta amb un 
estil propi que juga amb la cre-

ació de dues at-
mosferes en el 
mateix escenari, 
amb dues històri-
es paral·leles que, 
juntes, cobren un 
sol sentit. 

Una història 
plena de con-
trastos entre el 
real i l’absurd, el 

vessant més dramàtic davant el 
més còmic. A més, el simbolisme 
és molt present en el transcurs de 
l’obra i serveix de vehicle per fer 
una sàtira inquietant de la societat 
actual. | Laia Mulà

  ‘La Paradoxa de Protàgores’ és 
una comèdia de petit format que 
arriba aquest dissabte 25 de març 
a l’espai del Casal de l’Aliança. 
L’obra protagonitzada pel mataro-
ní Gerard Clavell i realitzada per la 
companyia ‘La paradoxa’ se situa 
en dos contexts simultanis i els 
connecta a través del simbolisme: 
el segle V aC i el moment actual. 

L’espectacle compta amb un re-
partiment de qua-
tre joves actors 
sota la direcció de 
Clàudia Costas i 
Jordi Manau. 

L’art de la 
manipulació 
El fi lòsof de 
l’Antiga Grècia 
Protàgores d’Ab-
dera vol demostrar al públic la seva 
transcendència fi losòfi ca i retòri-
ca a través d’un fet històric que va 
tenir lloc l’any 449 aC. Per acon-
seguir els seus propòsits el mestre 
utilitzarà les eines que en el seu 

 Cedida 

 Cedida 

1

La comèdia ‘La paradoxa 
de Protàgores’ arriba al 
Casal de l’Aliança en un 
sol passi el dissabte 25 a 
les 21 h

CulturaCultura núm. 1764 del 24 al 30 de març de 2017
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

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

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents com 
les cançons que fan referència a 
les diferents èpoques de l'any.  
S'identifi quen elements a par-
tir d'aquestes cançons i es van 
aprenent diferents conceptes de 
forma dinàmica amb una meto-
dologia molt pràctica i efi cient. 
Es tractA d'un mètode molt par-
ticipatiu que no cansa ni avorreix 
els nadons. 

Per etapes
El TET  està perfectament plani-
fi cat per etapes i molt complet en 
cadascuna d'elles i va incorporant 
elements d'aprenentatge a mesura 
que es fan grans. A més a més, els 
nens poden practicar a casa amb 
la qual cosa també s'involucra la 
família a l'entorn educatiu.

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

Publicitat
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Diada de la canalla, a la plaça Santa Anna, hi va 
haver activitats per a totes les edats: jocs, tallers de 
castells, xocolata amb melindros, grups d'animació 
i una actuació fi nal dels Capgrossos.

Psicosi de les 4.48, al Foment Mataroní. L'obra 
original de Sarah Kane, és un viatge a la part més fos-
ca de la ment humana. Dirigida per Moisès Maicas i 
amb una gran interpretació d'Anna Alarcón.

Gaby Mirabet i Sergio Belloso, van actuar la nit 
de dissabte a l'Arc Cafè Cultural, un duet de jazz i 
blues, guitarra i saxo. Un estil íntim i suau, per gau-
dir d'una copa i bona companyia.

Gegantada per l'educació pública, diumenge hi 
va haver una gran cercavila de gegants de les escoles 
de la ciutat, per celebrar la Diada de l'Ensenyament 
Públic. En fi nalitzar es va fer la lectura del manifest.

www.totmataro.cat/imatges

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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Respecte a un tema professional, 

adoptes una actitud reservada i 

prudent. Hi ha alguna cosa que no 

et quadra i prefereixes no arriscar. 

Poses esforç en augmentar ingressos.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Sembla que la vida et porta experièn-

cies per aprendre de la interacció amb 

altres. Aprens que no és tan simple 

la convivència i que tots tenim les 

nostres llums i ombres.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Les qüestions domèstiques poden 

ocupar bona part del teu temps. Ja 

sigui tema de decoració, trasllat... el 

cas és que l'habitatge és protagonista. 

I les herències, també.

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

i sents que no pots més, compta fins 

a deu. No ho deixis tot enrere, des-

prés podries penedir-te. Vindran dies 

millors. Enmig del temporal hi haurà 

algun oasi d'alegria.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si t'has estat agafant les coses 

tranquil·lament, ha arribat l'hora de 

posar-te les piles. Inici d'etapa força 

activa. Mira de canalitzar l'agressivitat 

de manera adequada.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Sigui per feina, o per plaer, sembla 

que et toca anar d'aquí cap allà. Les 

situacions que s'esdevinguin dels 

teus viatges poden col·laborar en el 

teu autoconeixement.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Assenyalar als altres no és la millor 

manera de fer-se càrrec de la situ-

ació. Pensa en quina és la teva res-

ponsabilitat. No siguis tan dur amb 

la parella i amb tu mateix.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

El teu projecte més personal va aga-

fant forma a poc a poc i podries ge-

nerar algunes enveges, ja que no 

tothom s'atreveix a innovar com tu. 

Segueix el teu camí i fes com si res.

Bessons (21/5 al 21/6)

Si et sents més cansat del que és 

normal, revisa els teus hàbits. Pot 

ser, entre altres coses, que necessitis 

menjar de manera més saludable. El 

ioga pot ser un bon aliat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et ve de gust una desconnexió. Sents 

que potser arribes a un punt d'infle-

xió en què has de decidir què fer. Les 

passejades pel camp o a prop del mar 

t'aportaran serenor.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Cuida la teva salut. Darrerament pots 

haver sentit algun malestar i enmig 

del teu frenètic ritme diari t'oblides 

del que és més important. Aprèn a 

delegar i a dir que no.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La teva sensibilitat està en un punt 

àlgid. Si bé pots patir certa tristor 

o angoixa, pensa en els moments 

d'emoció i creació que vius. Que ningú 

et robi el teu tresor amagat.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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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 ÚLTIMA SESSIÓ
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
0:30 CARRETERES
1:00 LA BARCA DE L’ANDREU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

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

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 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
119:30 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
2:30 TELÓ DE FONS

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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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

OPORTUNIDAD A 20 MIN. MATARÓ

199.900€

Ref. 12693 CAN CANYAMARS: Al pie Parc natural del 
Corredor. Magnífi ca vivienda reciente construcción a 3 
vientos Vistas. 153m2 + jardines exteriores y patio 65m2. 
Sótano 80m2 totalmente diáfano. Garaje 2 coches. Sa-
lón com. 30m2, chimenea. Gran cocina off. 4 dorm (3 
dobles). 2 baños (1 suitte) y 1 aseo. Solarium. Calefacción. 
Ventanas doble cristal. Jardín envolviendo la casa. 

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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La campanya dels pressupostos participatius 

Anna Aluart 

Adreça web del banner invertit:

https://cidie.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

GRATUÏT

• 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:
ANAIS INDIA MERIN

concursos

Tècnics municipals avaluaran ara la seva viabilitat i a partir del maig grups de ciuta-
dans debatran i escolliran els millors projectes que es portaran a la consulta final

El procés participatiu del pressupost municipal 
recull 275 propostes

 La setmana passada es va tan-
car el període de recollida de pro-
postes del procés participatiu del 
Pressupost Municipal, que ha fi na-
litzat amb un total de 275. Aquesta 
xifra supera lleugerament les que 
es van recollir l'any passat, que ja 
es va situar per sobre de les 250 
propostes.

Els projectes més repetits són, 
entre d'altres, dotar d'un espai 

adequat a l'entitat Calabrot d'Ar-
gent o la instal·lació d'espais per 
a l'exercici físic per a joves i de 
salut per a gent gran. Algunes de 
les propostes fi nalistes en el procés 
del 2016 tornen a aparèixer amb 
força en aquesta edició del 2017, 
com és el cas de l'adequació de 
parcs infantils, la Font Picant, la 
millora de la riera com a espai de 
passeig i lúdic o un programa de 

cursos formatius.
La millora de l'espai públic, l'ar-

ranjament de carrers i les inversi-
ons en equipaments municipals, 
com la zona esportiva, són també 
altres peticions molt sol·licitades 
per la ciutadania.

Durant les pròximes setmanes, 
tècnics municipals avaluaran la vi-
abilitat tècnica, legal i econòmica 
de totes aquestes propostes. | Red
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Pressupostos sense compromís

URGÈNCIES 24 hores
365 dies l’any

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS
M 609 305 272   T 937 500 641miguel@iluroelectric.com

SOM

PROFESSIONALS

Pressupostos sense compromís

URG
ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS
miguel@iluroelectric.com

SOM

PROFESSIONALS

La C-32 en direcció Mataró-Argentona. Rhümia  Arxiu 

 Aquesta passada setmana s'han 
començat les obres de condicio-
nament i millora de la connexió 
de l'enllaç  amb l'autopista C-32 
en el tram Mataró-Argentona, en 
concret des del punt quilomètric 
99 al 101, i que es prolongaran 
durant uns dos mesos.

Per tal de dur a terme aquesta 
actuació es facilitaran uns desvi-
aments alternatius. 

Així mateix, les obres es realit-
zaran majoritàriament en horari 
nocturn i per tant l'afectació al 

 El circ s'apodera de La Sala d'Ar-
gentona aquest cap de setmana 
amb Rhümia, el nou espectacle 
de Rhum & Cia, la companyia de 
teatre de pallassos formada per 
Jordi Martínez, Pep Pascual, Joan 
Arqué i Roger Julià. Amb entrades 
clàssiques, nous números de cre-
ació i la incorporació de Mauro 
Paganini, l’espectacle conserva 
la tendresa i emoció característi-
ques de la companyia creada en 
homenatge al reconegut pallasso 
Monti. | A.C

La majoria de treballs es realitzaran en horari nocturn i 
l'afectació al trànsit serà mínima

L'obra es representarà avui 
a dos quarts de nou

trànsit i la mobilitat dels usuaris 
serà mínima. 

Les obres complementen les 
que es van realitzar durant el 2016 
als accessos de Mataró Nord de 
Mataró i que faciliten els accessos 
a l'autopista per mirar de facili-
tar el trànsit en aquella de zona 
de Mataró. 

L'enllaç a la C-60 també ha patit 
canvis, que han millorat la fl uïdesa 
i han ajudat a evitar acumulació 
de cotxes, quelcom habitual en 
aquesta zona.  Redacció.

Obres a l'enllaç amb l'autopista 
C-32 entre Mataró i Argentona

El circ de 'Rhümia' arriba 
a La Sala d'Argentona 
per emocionar el públic

Daniel Ferrer 
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Ref. 2545: Camí de la Serra: Vivienda de 
110m2 con parking y trastero incluido. 
3hab., 2 baños, cocina indep., amplio 
salón comedor balcón, ascensor.  Para 
entrar a vivir, oportunidad!! 198.000€

Ref. 2570: Vistalegre: Vivienda de obra 
semi-nueva en comunidad reducida, con 
ascensor, y Terraza. 4 hab, 2 baños, cocina 
indep.,  amplio salón comedor.  Exterior 
100% y vistas panorámicas.206.000€

Ref. 2529: Eixample: Piso alto con ascen-
sor y actualizado. 3 hab. (2 dob),  1 baño 
nuevo, cocina indep., galería, salón co-
medor, balcón exterior. Vistas despeja-
das y zona muy tranquila.  127.000€

Ref. 2552: Molinos: Vivienda para entrar a 
vivir y con ascensor. 4hab. (3 dobles), 1 ba-
ños, cocina indep., amplio salón comedor 
con balcón, calefacción.  Vistas despeja-
das y jto. colegio y parque. 198.000€

Ref. 2568: Rocafonda: Vivienda en co-
munidad reducida, exterior y soleada, 3 
hab. (2 dobles), amplio salón comedor 
con balcón, cocina indep, 1 baño. 1er 
piso de altura sin ascensor. 67.000€

Ref. 2554: Cerdañola: Primer piso para 
actualizar a su gusto. 3 hab., 1 baño, 
cocina indep., galería, amplio salón 
comedor, balcón. Exterior, sol, vistas des-
pejadas y en zona tranquila. 50.000€

CUOTA HIPOTECA: 272€/mes

Ref. 2555: Cerdañola: Vivienda toda refor-
mada y con ascensor. 3 hab. (2 dobles), 
1 baño, cocina indep., galería, salón co-
medor con salida a balcón,  Zona con 
todos los servicios. 119.000€

Ref. 2524: Centro: Piso defi nitivo de 100m2 
con ascensor, parking y trastero. 4 hab., 
1 baño, amplio salón comedor balcón/
terracita, cocina indep, galería, calefac-
ción.  Vistas despejadas. 226.000€

Ref. 2542: Cirera: 1er piso reformado y 
junto zona verde. 3 hab., 1 baño, cocina 
indep., galería, amplio salón comedor 
balcón, calefacción.  No le falta detalle, 
vistas despejadas.  104.000€

EN EDIFICIO CON ASCENSOR JUNTO VIA EUROPA

Ref. 2360: Cerdañola: Pl. baja para actua-
lizar con patio a nivel 60m2 y tza superior. 
4 hab (2 dobles), 1 baño, cocina indep. 
Comunidad de 2 vecinos, zona tranquila 
y entrada independiente. 87.000€

Ref. 2567: Cerdañola: En comunidad redu-
cida y de grandes dimensiones. 3 hab.(2 
dobles), 1 baño, cocina off. indep., gale-
ría, amplio salón comedor, balcón, suelos 
de gres.  Exterior y soledo. 127.000€

Ref. 2528: Peramás: Vivienda grandes 
dimensiones, con ascensor, 3 hab. (2 
dob), 1 baño, cocina indep, galería, salón 
com., balcón/terracita. En avda princi-
pal y buena comunidad. 143.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO Y ZONA

DE GRANDES DIMENSIONES PISO DEFINITIVO CON TERRAZA JUNTO PARQUE CENTRAL

OPORTUNIDAD POR PRECIO PARA ENTRAR A VIVIR CON PATIO Y TERRAZA

DE GRANDES DIMENSIONES JTO. COLEGIO SALESIANOS ZONA DEL SORALL

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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'Luigi' en el banc dels acusats. L'IES Sunsi Mora de Canet.ACN  Cedida 

 L'empresari Luis Andrés Garcia 
'Luigi' va assegurar la setmana 
passada durant la seva declaració 
pel judici del Cas Pretòria en el 
que està implicat que el projecte 
de la zona de Can Riviere a Sant 
Andreu de Llavaneres va ser total-
ment legal i no va consistir en cap 
canvi d'usos residencials ni una 
requalifi cació urbanística.

Així, va explicar que només es 
va passar de construccions uni-
familiars i 3.500 metres quadrats 
de sostre edifi cable a 7.500 metres 
edifi cables i construccions plurifa-
miliars. A canvi, però, va reformar 
la masia de Can Riviere, va cons-
truir un mur perimetral, un casal 
de joves i un carrer que conduïa 
fi ns a l'institut. Tot i que la seva in-
tenció inicial era construir-ho tot, 
un cop ja avançada la tramitació, 
Macià Alavedra i Lluís Prenafeta 
li van presentar la immobiliària 
Restaura, que va comprar el pro-
jecte. Ell va pagar una comissió a 
Alavedra i Prenafeta.

Garcia va explicar que va tenir 
coneixement d'un possible pro-
jecte constructiu a Llavaneres per 
construir set cases unifamiliars 
d'uns 8.000 metres quadrats en 
total, en un solar de sòl urbà re-
sidencial, i ho va comprar el 2003. 
Ell volia fer una modifi cació al 

Admet una comissió a Alavedra i Prenafeta perquè li van 
presentar una immobiliària que li va comprar l'espai 

'Luigi': "El projecte no va canviar els 

usos residencials de Can Riviere" 

Són els estudiants del 
Sunsi Mora 

Un IES de Canet arriba 
a la final d'un concurs 
de Business Talent

projecte, però l'Ajuntament el va 
obligar a comprar la fi nca del cos-
tat, encara que ell no volgués, cosa 
que va fer el 2004. Així, el consistori 
va aconseguir preservar la masia 
catalogada de Can Riviere, que 
va restaurar.

Inversions i compres
Per tirar endavant el projecte va 
instar un dels seus col·laboradors, 
Manuel Valera, també acusat, a 
invertir-hi, així com a altres em-
presaris. També va parlar amb dos 
investigats inicialment en el cas, el 
regidor d'Urbanisme Luis Antonio 
Jiménez i amb Genís Carbó, cap 
de planifi cació de la Generalitat 
fi ns al 2004, i que, segons 'Luigi', 
el va assessorar com a empresari 
privat a canvi de 200.000 euros. .

Per últim, Alavedra i Prenafeta 
li van preguntar un dia si coneixia 
algun projecte immobiliari interes-
sant perquè buscaven una inversió 
per a la immobiliària Restaura. 
'Luigi' es va reunir amb el presi-
dent de Restaura, Xavier Solano, 
que li va oferir un preu pel projecte 
superior al benefi ci que 'Luigi' ha-
via previst obtenir de la venda dels 
pisos. Per això, Prenafeta i Alavedra 
van pactar una comissió del 4% de 
la venda total amb Restaura i que 
es van repartir amb 'Luigi'.

 Un grup d'alumnes de l'IES Sunsi 
Mora de Canet de Mar serà a la 
fi nal del concurs nacional Young 
Business Talent. L'empresa creada 
per l'equip GoldTeam de l'Institut 
Sunsi Mora, formada pels alum-
nes Jana Parejo, Aina Sullastres i 
Gerard Ruf, ha quedat entre les 
100 millors del rànquing nacional 
i competirà a la Final Nacional el 
pròxim 31 de març a Madrid.

Al concurs d'aquest any s'han 
presentat gairebé 3.000 empreses 
creades per alumnes d'economia 
d'entre 3r d'ESO i 2n de batxille-
rat, però només les 100 primeres 
aconsegueixen arribar a la fi nal. 
L'esdeveniment tindrà lloc entre 
les 11 h i les 18 h, i es repartiran 
més de 14.000 € en premis.

Young Business Talent
El grup ha estat des de principi 
de curs gestionant una empresa a 
partir d'un simulador. Han hagut 
de prendre decisions de tot tipus, 
com ara quants treballadors ha-
vien de contractar o a quin preu 
havien de vendre el seu producte. 
Depenent de les situacions que els 
mostrava el simulador, els joves 
empresaris havien de decidir què 
fer per proporcionar benefi cis a la 
seva empresa. Les millor gestiona-
des són les classifi cades a la fi nal.
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Lola Casas, una de les autores homenatjades L'edifici afectat Cedida  Cedida 

 Després de l'èxit de l'edició 
2016, el Consell Comarcal del 
Maresme torna a organitzar, co-
incidint amb la celebració de Sant 
Jordi, la Trobada d'escriptores del 
Maresme. 

Aquest any, a més, ho farà amb 
novetats importants com una fi reta 
en la qual una trentena d'escripto-
res de la comarca podran promoci-
onar els seus llibres. A més, es retrà 
homenatge a les maresmenques 
Lola Anglada i Lola Casas.

La Trobada d'escriptores del 
Maresme vol ajudar a visibilitzar 
la literatura feta per dones de la 
comarca. En aquest sentit, el Servei 
d'Informació i Atenció a la Dona 
(SIAD) del Maresme està elabo-
rant una Guia que recull les dones 
de la comarca que es dediquen 
a l'escriptura, un col·lectiu im-
portant que sovint té problemes 

Ho farà coincidir amb la celebració de Sant Jordi i 
comptarà amb l'edició d'una guia d'autores 

La II Trobada d'Escriptores retrà 

homenatge a Lola Anglada i Lola Casas 

 L'explosió del 18 de setembre 
en un edifi ci de Premià porta pel 
camí de l'amargura una vintena 
de famílies. La fragilitat de l'edifi -
ci fa avançar lentament les obres 
de rehabilitació i el calendari els 
angoixa. Les assegurances dei-
xaran de pagar a l'octubre els pi-
sos de lloguer on viuen i temen 
que les cobertures contractades 
no siguin sufi cients. També re-
treuen a l'Ajuntament la gestió 
de les primeres setmanes i el fet 
que ara se'ls reclamin els costos 
d'apuntalar l'edifi ci. 

"Encara trigarem a tornar. 
L'obra està en fase d'estructura 
i consolidació i després s'hauran 
d'instal·lar els serveis. Fins lla-
vors no es podrà entrar a arreglar 
els pisos individualment", explica 
la portaveu veïnal, Irene Valero. 
L'única data que tenen marcada al 
calendari és la del mes d'octubre. A 
partir de llavors, les assegurances 
deixaran de pagar-los el lloguer 
dels pisos on han hagut de marxar. 
"Haurem d'assumir el lloguer i les 
hipoteques", explica. Des del punt 
de vista econòmic també temen 
que les cobertures previstes en 
l'assegurança de la comunitat de 
veïns no sigui sufi cient: "Cada dia 
surten imprevistos i queden molts 
projectes per fer".|Red.

Se senten abandonats per 
l'Ajuntament

Els veïns de l'edifici 

afectat per l'explosió de 

Premià reclamen solucions

per donar a conèixer la seva obra. 
Aquesta Guia es presentarà el 18 
d'abril en el decurs de la Jornada 
que el Consell Comarcal dedica a 
la dona literata.

Promoció d'obres
La Jornada consta de dues parts. 
Entre les 12 h i les 18 h es farà 
una fi reta a la Plaça Miquel Biada 
de Mataró (davant del Consell 
Comarcal) on una trentena d'es-
criptores de la comarca promoci-
onaran les seves obres. 

A partir de les 18.30 h es farà a la 
Sala de Plens l'acte més instituci-
onal de les jornades amb xerrades 
en homenatge a les maresmenques 
Lola Anglada i Lola Casas i es pre-
sentarà la Guia d'escriptores del 
Maresme, un manual amb tota la 
informació dels títols i autores de 
la comarca.

Convocada la XXIX Mostra Literària 

d'Arenys de Munt 

 Arenys de Munt ha convocat la 
29a Mostra Literària. Hi poden 
participar totes aquelles persones 
a partir de 6 anys que visquin al 
poble o hi estiguin vinculades. 
Les modalitats que es contemplen 
són la poesia, la prosa, un grup 

extraordinari de microrelats i un 
grup extraordinari de relats breus 
per a discapacitats intel·lectuals. La 
data límit de presentació d’obres és 
el 12 de maig. L’acte de lliurament 
de premis es farà el dia 18 de juny 
a la Masia de Can Borrell.
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Renfe (Ref. 225843) 90 m2 Pis de 3 ha-
bitacions dobles i 2 banys al cos-

tat de l’estació de tren. Pis totalment re-
format. Balcó de 7m2. 

175.000€

ESTEVE ALBERT. (REF.: 226302) Pis de 95 
m2 amb asc., 3hab., 2 banys, cuida offi ce, 

saló menjador, balcó. Exterior a carrer i 
parking a la mateixa fi nca.

199.000€ 

ELS MOLINS. Pis exterior i lluminós amb 
bones vistes. Consta de 3 habitacions, 
menjador amb sortida a balcó, cuina 

independent, galería-safareig
i bany complet.  
77.000€

CERDANYOLA  NORD (Ref.: 223913). 
Pis de 70m2, 3 habitacions, menjador, 

cuina, bany i galeria - safareig. Per entrar 
a viure! Molt assolellat.

56.000€

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

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

la mateixa fi nca.  

290.000€ 

F. MACIA. (REF.: 223486) Pis de 80m2, 
2ascensors, consta de 3 habitacions, 

2 banys, cuina amb galeria. Reformat I 
exterior.

129.990€

MOLINS-TORNER. Primer amb entrada 
independent. 78m2 de vivenda, men-

jador de 20m2, llar de foc, balcó, cuina 
ind., bany, 3 dormitoris, galeria, traster i 

terrassa de 70m2.
120.000€

CERDANYOLA SUR (Ref.: 225108). Pis 
de 90m² amb ascensor, 3 habitacions, 

menjador, cuina, bany i galeria - safareig. 
Balconada amb vistes! Reformat!

109.000€

ET

T T

E T

T T
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Mònica Torralba, en el seu estudi.  Daniel Ferrer 

Mònica Torralba,   
pinzellades d'emoció

 Mireia Biel

 "Vaig passar d'una màquina de cosir al món de 
les arts gràfi ques". És Mònica Torralba, dissenya-
dora gràfi ca maresmenca i autora del cartell de la 
Setmana Santa d'enguany. Una artista per descobrir 
que amaga un univers únic d'il·lustracions digitals, 
disseny, dibuix i pintura.  

“De petita ja dibuixava sempre”, recorda Torralba 
i, ara confessa que “sempre porto un bloc de notes 
i un llapis a la bossa perquè a qualsevol racó i a 
qualsevol hora”, dibuixa. L’art no l’ha abandonada 
mai. Malgrat que durant una etapa de la seva vida 
va deixar de banda els pinzells i les pintures tradici-
onals, Torralba va seguir il·lustrant digitalment i ara 
ha recuperat el gust per la pintura “de sempre”, tot 
i que el món digital i les seves infi nites possibilitats 
la captiven especialment.

Sigui com sigui, “l’emoció de transmetre els teus 
sentiments a les mans i deixar que tot fl ueixi” és el 
que més m’atrau de l’art, de la pintura i del disseny 
en general, reconeix l’artista, que té un taulell que 
l’ajuda a inspirar-se on hi col·loca “antics dibuixos, 
retrats” que la reconforten. 

La música i els retrats són temes recurrents en la 
seva obra, que enguany ha rebut un encàrrec espe-
cial: el Cartell de Setmana Santa, que per primer cop 
s’ha il·lustrat a través d’un disseny i no d’una fotogra-
fi a: “Vaig ser l’autora dels cartells de la processó de 

Dijous Sant i del 30è aniversari de la Setmana Santa 
a la ciutat i em van encarregar el projecte, que va 
ser un repte, però que crec que és un refl ex del que 
és aquesta celebració a la ciutat”. Per què? Torralba 
és clara: “Volia exemplifi car el dolor i la passió que 
senten els que ho viuen i deixar caure els elements 
que així ho demostren”. 

Entusiasme

“L'important és sempre transmetre la passió i 
l'entusiasme de la situació", diu Torralba

Com ha fet en el cartell de la Setmana Santa, 
l'important és "transmetre la passió i l'entusias-
me". Quelcom que Torralba està fent ara en la 
nova etapa en què està immersa i en la qual està 
"captivada amb l'aquarel·la i la il·lustració digital", 
tècniques innovadores. 

APUNTS

Defineix-te: Extrovertida, inquieta, amant de la música i l’art

Un llibre: 'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón

Una pel·lícula: 'En busca de la felicidad' de G. Muccino

Un viatge: Nova York

Un pintor: Joaquin Sorolla

Un repte: Un projecte editorial

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

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

OBRA NUEVA T

 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

185.000€
REF. 4436 Z. ROCABLANCA, Excelente vi-
vienda 105m2 total. reformado, ascensor, 
salón com., chimenea, cocina offi  ce haya y 
lavadero, 4 hab. 2 dobles, 2 baños compl. 
(bañera/ducha),  exterior muy luminoso.

T

130.000€
REF. 2469 ZONA EIXAMPLE, Piso grandes 
dimensiones, ascensor, bien conserv., 3 
hab. 2 dobles (antes 4) (posible recuperar), 
baño completo y aseo,  cocina roble, gale-
ría, balcón exterior, a.a. bomba de calor.

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

140.000€
REF. 5122 Z.CIRERA, Vivienda refor-
mado hace 10 años, muy conservado, 
3 hab. (antes 4), cocina formica blanca, 
galería, baño completo con bañera,  ca-
lefacción, balcón exterior, piso.

T

                                        399.000€
REF. 01246 ZONA LA CORNISA, ESPECTACULAR casa de 380m2 
seminueva, 700m2 de terreno, 5 hab. (2 suite), 3 baños com-
pletos y 1 aseo, cocina de 22m2  con isla, salón de 50m2, 2 
terrzas solárium, PK para 5 coches y local de 150m2

T

70.000€
REF. 4469 CERDANYOLA, Piso reformado 
en comunidad reducida, cocina integrada 
al salón tipo americana, baño completo con 
ducha, 3 hab., suelos de gres, exteriores 
de aluminio. OPORTUNIDAD.

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

Casa  poble al centre. Immillorable situació!! 1 habit, 1 bany compl, saló menj. 14m², 
garatge, preciosa tssa assolell 23m². Per reformar al seu gust !!                   T250243

Centre 129.938€

Pis de disseny, pl. baixa amb entrada indep. 110m², 3 habit. dobles, bany amb dutxa, 
cuina oberta, saló menj. 50m², aa/cc, alumini, parquet, Pati 14m²!!!           T151104 

Els Molins 182.952€

Pl. baixa 170m²  2 habit dobles, bany amb dutxa, 1 servei, cuina americ, saló menj. 
aa/cc, alumini, tssa 18 m² amb tendal i barbacoa d’obra, garatge, traster.    T151021

Vista Alegre 211.569€

Magnífi c baix 100m², 3 habit (1 doble vestidor), 2 banys, saló menj., cuina 
integrada, aa/cc, parquet, alumini, pàrq. 45m² directe, traster!!      T150909

Centre 233.310€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Espectacular pis 87m², tssa 60 m², costat Pl. Santa Anna. Menj. 30 m² amb cuina 
offi ce 15m², 2 habit., bany compl. Calef+ aire condic. Millor que nou...      T151172

Centre 250.000€

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:
Zona residencial, exclusiu pis 95m², 3 habit, 2 banys, gran cuina, saló menj., tssa 
30 m², terres marbre, AA /CC, ascensor , aparc. cotxe i moto, gran traster!    T151157

Vallveric 258.000€

550€

650€

1.100€

900€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

T106968 Argentona. Centro. Pis de 70m², 3 habit. , 1 bany complet, cuina, saló menjador 
amb balcó, tancaments d’alumini, terres de parquet. Molt lluminós !!!                 550€/Mes

T110102 Caldes d’Estrac. Tercer pis sense ascensor, no moblat, al centre del poble, de 
100m², 5 habitacions (2 dobles), 1 bany complet reformat amb dutxa, cuina reformada, 
saló menjador, Dues terrasses de 15m² cadascuna !!                                               650€/Mes

T151167 Mataró. Centre. Encantador pis reformat aprofi tat,  43m², 1 habit. armari en-
castat, 1 bany complet, cuina oberta, lluminós menj. 20m² , aa/cc, tanc. alumini, terres de 
parquet, ascensor. Si vols viure en el cor de la ciutat aquest es el teu pis!!!          690€/Mes

T110482 Mataró. Parc Central. Pis sense mobles 78m², 3 habitacions (1 suite), 2 banys 
complets, cuina offi ce, saló menjador de 20m² amb sortida a balcó, aa/cc, tancaments 
d’alumini, ascensor, pàrquing. Vivenda familiar, funcional i molt lluminosa!!      850€/Mes

T110478 Mataró. Centre  Piso en planta baja no amueblado, 90m², 2 habit+ estudio, co-
medor, cocina integrada, electrodomésticos, calefacción, carp. aluminio, suelos de parquet, 
trastero, patio, dos terrazas de 18m² y 15m² !! Disponible en abril!!!                     900€/Mes

T110481 Sant Andreu de Llavaneres Pis en planta baixa totalmente moblat, 90m², 2 ha-
bitacions + estudi, menjador, cuina integrada equipada amb electrodomèstics, calefacció, 
carp. interior d’alumini, els terres de parquet, traster, pati, dues terrasses de 18m² i 15m² !! 
Disponible a l’abril !!!!                                                                                                1.200€/Mes

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

T202117 Canyamars. Casa moderna, 260m², 5 habitacions + Estudi de 60m², 3 banys, 
cuina offi ce, ampli saló menjador, 2 tes de 75m² i 20m², calefacció, plaques solars, pàr-
quing 2 cotxes, terreny de 1475m²! Disponible el 15 de març !!!                         1.600€/Mes

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

T202763 Vilassar de Mar. Casa de poble de 214m², 5 habit (4 dobles), 2 banys complets 
+ 1 servei, cuina offi ce 30m² amb rebost, salóncomedor, balcó amb vistes a mar, aa / cc, 
cerram. alumini, dues terrasses de 15m² i 10m², pati, garatge per a dos cotxes, mobles 
opcionals, Ven a informar-se !!!                                                                               1.700€/Mes

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

T110379 Sant Vicenç de Montalt. Excel·lent planta baixa reforma a i moblada 120 m², 3 
habit., 2 banys, cuina offi ce equipada, saló menjador ampli i lluminós, preciosa terrassa, 
vent. alumini, pàrquing i magnífi ca zona comunitària amb piscina!!!            3.000€/Mes

T202765 Arenys de Mar. Casa moblada i equip. molt a prop del poble de 530m², 8 habit, 
4 banys, cuina offi ce, saló menjador, llar de foc, tsa de 100m², calefacció, traster, garatge, 
Magnifi ca zona ajardinada de 1.000m², piscina!! Ideal dues families!!!       3.500€/Mes

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

T302441 Mataró.Via Europa. Jto. Plaça Granollers. Local 45m², pl. baixa, bany, parquet, 
porta autom., 2 grans fi nestres, molta llum. Qualsevol negoci !!!!!!!                 500€/Mes

T302902 Mataró. La Llànta. Es traspassa bar restaurant amb llicència activa i dret a 
terrassa en parc !!!                                                                                                         700€/Mes

T701443 Mataró. Excel·lent nau serveis. Immillorables acabats !!!                5.000€/Mes

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

Pis de disseny, pl. baixa amb entrada indep. 110m², 3 habit. dobles, bany amb dutxa, 
cuina oberta, saló menj. 50m², aa/cc, alumini, parquet, Pati 14m²!!!           T151104 

182.952€

Magnífi c baix 100m², 3 habit (1 doble vestidor), 2 banys, saló menj., cuina 
integrada, aa/cc, parquet, alumini, pàrq. 45m² directe, traster!!      T150909

233.310€

Zona residencial, exclusiu pis 95m², 3 habit, 2 banys, gran cuina, saló menj., tssa 
30 m², terres marbre, AA /CC, ascensor , aparc. cotxe i moto, gran traster!    T151157

258.000€

Pis al centre del poble de 
70m², 2 habitacions (1 
doble amb vestidor), 1 
bany complet, cuina tan-
cada, saló menjador, tres 
balcons, ascensor, Vistes 
a muntanya!!  T110466

Canyamars550€

Pis de 78m², 1 habit, 
1 bany complet, cuina 
offi ce, el menjador llu-
minós, tancam. exteriors 
d’alumini, ascensor, tot 
reformat, disponible a 
l’abril!!  T110304

Cen� e600€

Casa al centre històric 
110m², pl. baixa per cui-
na offi ce refor, saló men-
jador, 1 habit., 1 bany. 
1a pl. 2 hab. exteriors. 2º 
pl. preciosa tssa 50m², 
traster! !  T250237

 Centre650€

Pis de 100m², 4 hab., 2 
banys, cuina offi., elec-
trod., Saló menjador, ga-
leria, calefacció., Tanca-
ments alumini, ascensor, 
pàrquing, moblat. Entrar 
a viure !!!!!  T106772

P� c Cen� al950€

Planta baixa refor. 120m², 
4 habit. (1 doble), 1 bany 
complet, 1 servei, cuina, 
galeria, menjador, 2 pa-
tis 60m² i 55m², aa / cc, 
tanc. alumini, totalment 
moblat !! T110480

Vilass�  M� 1.100€

1a línia mar - magnífi c 
pis 98m² tot equipat i 
moblat, 3 habit. 2 banys, 
cuina independ., Terrassa 
i ascensor. Zona comuni-
tària amb piscina i zona 
esportiva !!!! 100 metres 
platja !!!   T110358

 Arenys M� 1.500€

Centre726€

Ofi cina en primera 
planta tipus loft de 
108m², 1 bany com-
plet, cuina offi ce amb 
electrodomèstics, saló 
menjador. Pis ideal per 
a joves!!  T110471

 Via E� � a
Pis cant. 98m², 4 habit. 
armaris enc., 2 banys 
compl, cuina office, saló 
menj., 25m², calef., tan-
caments d’alumini, terres 
gres, 2 balcons, galeria i 
ascensor, MOLT ASSOLE-
LLAT !!!  T105692

900€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

362.705 €

LLAVANERES - Centre R 41219

Fantàstica casa 2 pl. amb golfes, solàrium i 
terrassa amb barbacoa. Per entrar a viure!

Quota: 1.340€/mes

159.000 €

MATARÓ - Cirera R 18341

Pis amb ascensor, 3 hab amb armaris en-
castats. Pàrquing i traster a la fi nca!

Quota: 587€/mes

242.260 €

MATARÓ - Via Europa R 18176

Pis ampli de 4 hab, 2 banys, cuina offi ce, i saló 
menjador. Pàrquing a la fi nca i zona comunit.

castats. Pàrquing i traster a la fi nca!

MATARÓ - Cerdanyola

MATARÓ - Cerdany. Sud

MATARÓ - Rocafonda

MATARÓ - Escorxador

MATARÓ - Peramàs 

MATARÓ - Rocafonda

MATARÓ - Via Europa

MATARÓ - El Rengle

R.16021

R.17738

R.17708

R.17548

R.15223 

R.17748

R.17628

R. 18011

Pis - 40m2 - 2 habitacions 

Pis - 53m2 - 2 habitacions

Pis - 50m2 - 3 habitacions 

Pis - 65m2 - 3 habitacions

Pis - 70m2 - 2 habitacions

Pis - 100m2 - 3 habitacions 

Pis - 70m2 - 2 habitacions

Pis - 60m2 - 2 habitacions

58.000 €

65.000 €

65.000 €

66.050 €

116.000 €

139.500 €

188.000 €

210.000 €

8,28%

8,30%

7,38%

7,72%

6,21%

5,16%

5,45%

5,14%

214,38€�/mes

240,25€/mes

240,25�€/mes 

244,13€�/mes 

428,76€�/mes

515,00€�/mes

731,85€�/mes

776,00€�/mes

400€�/mes

450€�/mes

400€�/mes

425€�/mes

600€�/mes

600€�/mes

900€�/mes

900€�/mes

127.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 18396

Pis alt amb ascensor, tot reformat, 3 hab 
dobles, cuina offi ce i àmplia galería!!

Quota: 469€/mes

dobles, cuina offi ce i àmplia galería!!

133.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 18407

Pis reformat 3 hab (abans 4), saló men-
jador, balcó exterior. Finca de pocs veïns.

Quota: 491€/mes

jador, balcó exterior. Finca de pocs veïns.
Pis amb ascensor, 3 hab amb armaris en-

167.500 €

MATARÓ - Via Europa R 18256

Pis seminou 2 hab, menjador amb balcó tipus 
terrassa. Pàrquing i traster inclosos en el preu!

Quota: 619€/mes 210.000 €

MATARÓ - Cirera R 41257

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

menjador. Pàrquing a la fi nca i zona comunit.

295.000 €

MATARÓ - La Cornisa R 41249

Magnífi ca casa 245m2, piscina comunit, pàr-
quing 2 cotxes i 5 hab. La millor casa  a la zona!

Quota: 1.090€/mes

Quota: 776€/mes

Quota: 895€/mes

terrassa amb barbacoa. Per entrar a viure!

/mes
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OCASIÓN  

DE LA  

SEMANA

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