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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

87.260€

ZONA COMERCIAL
Ref. 12697 Z. CERDANYOLA: Piso reforma-
do para entrar a vivir. Sup. 78 m2. 3 dormitorios 
(actualmente 2), ambas dobles. Amplio salón. 
Baño completo. Cocina de roble con amplio es-
pacio para mesa y con acceso directo a gran ga-
lería. Edifi cio sin ascensor. Piso de media altura. 
Junto a zona de colegios, comercial etc….

T

170.000€

AVDA. PRINCIPAL
Ref. 12678 ZONA ROCABLANCA: Vivienda 
totalmente reformada. 4 dormitorios (2 dobles)
Baño completo y reformado. Cocina offi ce con 
gran galería anexa. Salón comedor 20m2, bal-
cón exterior. Suelos gres y parquet. Ventanas 
aluminio. Puertas de cerezo. Aire Acondiciona-
do. Totalmente exterior. Parking opcional.

T 196.000€

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

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

219.000€

Z. PLAZA FIVALLER
Ref. 12692 CENTRO: Bien situado. Último piso 
con terraza sup. 30m2 muy soleada y vistas. Edi-
fi cación reciente  y pocos vecinos. Prácticamen-
te nuevo. Luz desde cualquier punto. 2 dormito-
rios. Amplio salón comedor. Cocina equipada e 
independiente. Baño con ducha. Suelos parquet. 
Aire Acond. Parking incluido en el precio.

T

284.000€

ZONA RESIDENCIAL
Ref. 12696 VALLVERIC: Piso 96m2. 3 dor-
mi.+ vestidor. Amplio salón, terraza de 21 m2 a 
nivel. Cocina offi ce. También está incluido plaza 
de parking de 20 m2 y trastero de 17 m2. El edi-
fi cio está construido en el año 2006 y cuenta 
con acabados de alta calidad,  mejor que nuevo. 
Excelente precio por zona, estado y tamaño!

T 395.000€

¡IMPRESIONANTE!
Ref. 12698 PARC CENTRAL: 137m2 + 60m2 
patio y 25 m2terraza. 4 habit. dobles. 2 baños 
compl (1 suitte con bañera hidrom. y ducha) Am-
plio salón com. 35m2. Gran cocina 16m2 Acab. 1ª. 
Vistas panorámicas. Exterior y soleado.  Aparc. 18 
m2 coche y 2 motos incl. ÚNICO!!

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.

87.260€

ZONA COMERCIAL
Ref. 12697 Z. CERDANYOLA: Piso reforma-
do para entrar a vivir. Sup. 78 m2. 3 dormitorios 
(actualmente 2), ambas dobles. Amplio salón. 
Baño completo. Cocina de roble con amplio es-
pacio para mesa y con acceso directo a gran ga-
lería. Edifi cio sin ascensor. Piso de media altura. 
Junto a zona de colegios, comercial etc….

219.000€

Z. PLAZA FIVALLER
Ref. 12692 CENTRO: Bien situado. Último piso 
con terraza sup. 30m2 muy soleada y vistas. Edi-
fi cación reciente  y pocos vecinos. Prácticamen-
te nuevo. Luz desde cualquier punto. 2 dormito-
rios. Amplio salón comedor. Cocina equipada e 
independiente. Baño con ducha. Suelos parquet. 
Aire Acond. Parking incluido en el precio.

395.000€

• 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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A partir de
425.000€
Distribució i acabats personalitzats

min. de Barcelona min. de Mataró Park

20 2

CASES
DE 316m2 CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)
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A partir de
425.000€
Distribució i acabats personalitzats Parcel·les de 450m2

www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2 CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)
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 No és el primer cop ni serà el dar-
rer que passa, però quan es repe-
teixen imatges com les que ens fa 
arribar Alejandra Torrens a molts 
mataronins se'ns fa l'ai al cor. La 
tempesta del passat cap de setma-
na, amb molta pluja en poques ho-
res i sobretot una intensa ventada 
van descalçar per complet un dels 
exemplars més grossos d'eucalip-
tus del Parc Central.

L'arbre es va precipitar i va mal-
metre la tanca de l'Avinguda del 
Corregiment i dilluns va ser retirat 
per operaris municipals. Els euca-
liptus del Parc són uns dels arbres 
més estimats pels mataronins.

Una tempesta s'endú per endavant un 
dels eucaliptus del Parc Central

L’ENQUESTA

Vius de propietat o de 
lloguer?

54,3 % De propietat
34,3% De lloguer. 
11,4% Ni una ni l'altra.

LA PRESÓ

LA PREGUNTA

T'agrada la proposta d'usos 
per a La Presó?

PREU DEL LLOGUER

Dissabte passat es va fer una concentració amb motiu del judici per la 
desaparició de la mataronina Piedad Moya

APLAUDIT:  El nou Espai d'Arts 
sembla una aposta important a 
nivell de ciutat que posa en valor 
un edifi ci històric com aquest.

CASTIGAT: El tema del reportatge 
del Tot de la setmana passada va 
ser una de les notícies més llegides 
de l'any. Hi ha preocupació.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1765.indd   1 29/3/17   19:39
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UNA SEGONA VIDA
Can Xalant agafa una nova direcció i 
l’IMAC està decidit a apostar-hi  
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Educació: retallades a la vista
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 Foto antiga Les portades

 La mateixa competició però amb 
més de mig segle de diferència. Si 
la setmana passada eren les actuals 
estrelles del ciclisme les que sorti-
en de Mataró en etapa de la Volta a 
Catalunya, en aquesta foto de Lluís 
B. podem veure el pas dels ciclistes 
de la Volta, però d'una edició de 
la dècada dels 40 que el fotògraf 
situa entre 1943 i 1949.  Els ciclis-
tes passen per una Nacional amb 
llambordes a l'alçada de l'estació, 
l'actual Plaça Biada.

La Volta dels anys 40

Amb les lògiques diferències 
per tantes dècades de diferència, 
aquesta estampa remet a les actu-
als, amb els mataronins d'espec-
tadors de la prova a banda i banda 
de la carretera. L'estrella del mo-
ment, recorda Lluís B. era Miquel 
Poblet que competia en aquesta 
Volta i que encara és considerat el 
millor ciclista català de sempre.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Fe d'errates: en la Foto Antiga del Tot 
1764 apareixia escrit de forma incorrecta 
el nom de Bernat Abenza

Foto antiga 1765.indd   1 28/3/17   18:45
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Activitats en un dels esplais de la ciutat Daniel Ferrer 

Unió inèdita de tots els esplais i caus  
Dissabte se celebra la primera trobada d’entitats de lleure a Mataró, iniciativa inèdita 
que uneix els dotze esplais i caus de la ciutat i que estarà oberta a tothom

Societat: Laia Mulà

 La Taula d’Entitats de Lleure, un 
espai d’unió dels esplais i caus de 
Mataró, va ser constituïda l’any 
2015 com a espai de treball i inter-
canvi entre aquestes associacions 

sense ànim de lucre. Aquest dis-
sabte arriba la primera trobada 
en un acte festiu, obert a tota la 
població, que tindrà lloc al Parc de 
Rocafonda sota el lema ‘Teixim el 
lleure a Mataró’. Els membres de la 
Taula, que compten amb el suport 

del Servei d’Igualtat i Ciutadania 
de l’Ajuntament de Mataró, han 
organitzat activitats i jocs distri-
buïts per franges d’edat, així com 
la lectura d’un manifest i una clo-
enda a càrrec del grup d’animació 
infantil Xiula. 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1765.indd   2 28/3/17   19:09



El conjunt d’associacions que en formen part són els tres 
Agrupaments Escoltes de Mataró: l’Arrels, l’Antoni Comas i La 
Soca; l’Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t; l’Associació 
Pamayuga; l’Associació Mà Oberta - Cor Obert; i un total de sis 
Esplais: el CRAJEC, el Garbí, el Rabadà, La Tribu, l’Olla de Grills 
i l’Erol. 

Els noms propis del lleure local

Tot i que l’educació en el lleure 
existeix des de fa molts anys arreu, 
les entitats de la ciutat treballaven 
per lliure fi ns que, l’any 2015, van 
promoure la creació de la Taula. 
Així, han augmentat el coneixe-
ment i millorat l’estructura inter-
na del teixit associatiu a Mataró. 
També ha servit per ampliar la 
formació dels prop de 300 joves 
voluntaris que en formen part a 

través d’accions formatives or-
ganitzades pel Servei d’Igualtat i 
ciutadania de l’Ajuntament.

‘Teixim el lleure a Mataró’
Des de les 16 h fi ns a les 19.30 h els 
monitors i monitores de les enti-
tats de lleure dinamitzaran l’acte 
infantil. La tarda començarà amb 
una hora d’activitats i jocs dividint 
els infants en quatre grups: els més 
petits de P3 fi ns a 1r de Primària 
jugaran al Parc de Rocafonda, els 
infants de 2n fi ns a 5è al Parc del 
Palau, els membres de 6è fi ns a 
2n d’ESO estaran situats a la plaça 
de Rocafonda i, per últim, els més 

joves realitzaran les seves activitats 
al Parc de Rocafonda. 

Tot seguit, serà el moment de la 
lectura del manifest per part dels 
organitzadors que té la voluntat 
de ressaltar la tasca de l’educació 
en el lleure dels infants i joves que 
setmanalment porten a terme els 
esplais i caus de manera volun-
tària i desinteressada, una tasca 
que sovint no rep reconeixement. 
Per acabar de la manera més fes-
tiva, un dels grups fi nalistes dels 
premis Enderrock en categoria 
de millor disc infantil del 2016, 

Xiula, presentarà l’espectacle ti-
tulat ‘Donem-li una volta al món’. 
D’aquesta manera farà ballar als 
infants i monitors dels dotze es-
plais i caus que formen part de 
la trobada. 

El teixit associatiu de Mataró 
compta amb un total de 1.000 in-
fants aproximadament que cada 
cap de setmana assisteixen als es-
plais i caus. La tasca dels monitors 
és la de brindar als infants i joves 
competències, valors i habilitats 
socials fora de les adquirides en 
l’àmbit escolar i familiar. 

12

A Mataró hi ha 12 
entitats de lleure que 
compten cada cap de 
setmana amb un miler 
de menors i mobilitzen 
uns 300 voluntaris

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1765 del 31 de març al 6  d'abril de 2017
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La Presó serà l'Espai de les arts 
El govern hi ubicarà tres projectes, 'La casa dels artistes, el MAC i el Taller de Gravat i 
vol potenciar-la com equipament a partir del 2018

Equipaments: Cugat Comas 

  Nova vida a La Presó. L'edifi ci 
d'Elies Rogent, amb més de 150 
anys d'història, el primer edifi ci 
panòptic de l'Estat tindrà a partir 

de l'any que ve entitat pròpia com 
a equipament cultural i esdevindrà 
l'Espai de les arts, un equipament 
per al món artístic en el que con-
viuran tres projectes, el de la Casa 
dels Artistes –punt de trobada, 

creació i difusió de les associaci-
ons i entitats–, el del Mataró Art 
Contemporani i el del Taller de 
Gravat. La notícia avançada dilluns 
per totmataro.cat la presentava en 
societat el Primer Tinent d'Alcalde 

 Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1765.indd   2 29/3/17   17:24



Joaquim Fernàndez que assegu-
rava que "és una gran oportunitat 
d'obrir un equipament molt potent 
a tota la ciutat i tenir un nou centre 
de creació i difusió artística, arre-
lada a la ciutat i amb vinculació 
nacional i internacional". 

El que hi ha sobre la taula de 
moment són propostes d'usos pels 
quals sota la renovada coberta de 
La Presó tindran espai les tres ini-
ciatives esmentades, dues de les 
quals ja funcionen en l'actualitat. 
El Taller de Gravat ampliarà instal-
lacions i el MAC tindrà seu fi xa a 
La Presó. El projecte que completa 
la tercera pota és aquest "La Casa 
dels Artistes" que ja es recollia a 
l'acord de govern.

Creació i difusió
Aquesta "Casa dels Artistes" no 
només comptarà amb la presència 
de Sant Lluc per l'Art o els Dimarts 
del Llimoner sinó que vol ser un 
espai de creació i difusió. El repar-
timent d'espais inclou tallers per 
artistes, espais de documentació, 
un plató o una sala de reunions. I 
el pati, que serà la joia de la coro-
na i Fernàndez anticipa que pot 
acollir espectacles audiovisuals, 
exposicions o performances. La 
Presó vol ser importat per Mataró.

Dins l'operació que convertirà La Presó en aquest Espai d'Arts 
hi ha també, segons el regidor Fernàndez, una clara aposta 
per les arts plàstiques. Així, com si es tractés d'un mecanisme 
encadenat, amb el nou equipament en marxa tota l'activitat del 
MAC es desplaçarà a La Presó i La Casa dels Artistes tindrà Can 
Palauet com a espai expositiu, a més de les pròpies dependèn-
cies de l'equipament. A més a més, l'Ajuntament reprendrà el 
projecte d'una exposició col·lectiva després de l'èxit de 'Tempus 
Fugit' i dedicarà a Ricard Jordà la següent mostra retrospectiva 
sobre un artista local, després de les fetes a Marta Duran i Raúl 
Capitani. Per a Fernàndez "l'aposta per les arts plàstiques més 
clàssiques queda del tot reforçada" de la mateixa manera que 
també Ca l'Arenas, com a espai d'exposició del fons d'art de la 
ciutat, completaria un panorama que es complementarà amb 
altres espais expositius com és l'Ateneu de la Fundació Iluro.

Aposta per la plàstica

 Daniel Ferrer 

núm. 1765 del 31 de març al 6 d'abril de 2017
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L'hora dels artesans del menjar

Aquest és el patró dins 
el qual les botigues 
i establiments que 

podem identifi car amb el 
concepte d'obrador viuen un 
bon moment. La gent potser 
compra el pa allà on és barat, 
sí, però el dia que ha d'im-
pactar amb un bon pa amb 
tomàquet busca aquella fl eca 
on sap que l'elaboren a mà i 
el couen en forn de llenya, 
per posar un exemple.

De la mateixa manera que 
hi ha una certa moda gurmet 
o una recerca del producte de 
proximitat o quilòmetre zero, 
aquells establiments en els quals es fa el producte 
'in situ' el que podríem anomenar com artesans del 
menjar, suposen un àmbit de la nostra oferta pel que 
realment estem disposats a invertir. I és que  allò 
que es fa dins la botiga, amb producte de qualitat 
i apostant per la feina, fi ns i tot per l'ofi ci, és sinò-
nim d'aquells productes de tota la vida. Del pa a les 
coques, de l'embotit als dolços. També les pizzes.

Assegura-te'n

En clau de consum, la gran recomanació a fer és 
a identifi car quin tipus d'obradors són de qualitat 
i valorar-los. Per això la tendència és a subratllar 
aquest sistema de producció i a identifi car aquells 
productors que fugen de maquinàries i processos 

La tendència de consum que surt de la crisi econòmica, expliquen les 
enquestes, és la d'una societat curosa amb les despeses i que valora 

molt la qualitat del que compra i vol gastar només si es justifica

Obradors

Tot obrador 1 portada.indd   2 29/3/17   19:17
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Pizzes, creps i coques, de la cuina al plat

El Cau Grillat, amb 20 anys d'història, és un dels 
noms propis de la gastronomia del Centre. 
Actualment al Carrer d'en Pujol, la base del 

seu èxit és l'aposta per una carta especialitzada en 
pizzes, coques i creps en el qual tot es fa al moment, 
amb la cuina a la vista. Les seves propostes sempre 
recullen el producte de temporada i els plats són 

El Cau Grillat, un clàssic de la gastronomia del Centre, aposta pel pro-
ducte fresc i de temporada sense congelats ni envasats com a segell 

de la seva carta

fets al moment. Per això és un restaurant valorat, 
ideal per anar en parella o grups petits.

Més enllà dels seus clàssics, la seva carta de postres 
amb gelats, crema, creps dolços o tiramissú també 
és fi del a la fi losofi a que tot sigui fet al restaurant, 
directe de la cuina al plat.

Tot obrador Cau Grillat.indd   2 29/3/17   11:21



L'excel·lència dels 
millors dolços

La Pastisseria Uñó és de tota la vida un 
referent en mones de Pasqua, bombons 

i pastisseria 

N o hi ha cap obrador a Mataró comparable al 
de la Pastisseria Uñó. Els mataronins saben 
de les excel·lències d'aquest establiment 

històric però pocs coneixen el detall del que hi passa 
a la rerebotiga, on un equip de vuit professionals 
liderat pel mestre pastisser Claudi Uñó treballa sis 
dies a la setmana, si cal també de matinada, per 
tenir a punt tots els productes de primera qualitat. 
Tot, absolutament tot, es fa a l'obrador. Des de la 
pasta de te als pastissos, la rebosteria o tot el rela-
cionat amb la xocolata. Òbviament setmanes com 
aquesta, a les portes de Setmana Santa, són dies de 
màxima activitat a l'obrador.

El mateix Claudi Uñó lidera i supervisa la fei-
na que fa l'equip, que elabora tots els productes 
seguint el criteri de l'excel·lència en ingredients, 

procés i presentació. L'olor de xocolata de l'obrador 
és deliciosa i les fi gures de la Ladybug o la Patrulla 
Canina comparteixen procés amb les mones amb 
motius mataronins, com les dels Gegants o la nova 
tendència de crear fi gures a partir d'ous i pilotes de 
xocolata. Des d'encàrrecs personalitzats a d'altres 
tradicionals d'any a any, l'obrador de la pastisseria 
és on els gustos dels mataronins prenen forma dol-
ça. Un laboratori per als sentits. El secret de l'èxit.  

El gran secret és 
l'obrador propi de 

xocolata d'una 
altíssima qualitat
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Pa artesanal: tot són beneficis

Sabeu que el pa aporta hidrats de carboni, vi-
tamines, minerals, fi bra i proteïnes vegetals? 
A més, contribueix a equilibrar la dieta i és un 

element bàsic en la nostra alimentació, fet que el 
converteix en un aliment ideal per a mantenir una 
dieta saludable. Podeu trobar nombrosos tipus de 
pa artesanal a més del tradicional: pa d’espelta, de 

Comprar pa fet a mà no només és un plaer pel paladar per la seva alta 
qualitat i el bon gust que té, sinó que també és més sa pel cos, no ne-
cessita additius i la seva textura aguanta més temps sense endurir-se 

cereals, amb fruits secs, integral, etc. Un ventall de 
possibilitats molt ampli, amb gustos variats i ple 
d’elements saludables. I un consell: si congeleu el 
pa abans que s’assequi i estigui dur, quan el des-
congeleu haurà absorbit l’aigua i no estarà cruixent. 
Un toc a la torradora li tornarà la textura que tant 
agrada d’un bon pa fet a mà. 

Tot obrador 5 pa artesanal.indd   2 29/3/17   19:14



En xarcuteria, qualitat

És una ximpleria conceptual apostar per pa fet 
en un obrador, en una fl eca que te l'elaborin 
al moment i després de sucar-hi un bon tomà-

quet de sucar combinar-lo amb embotits qualsevol. 
Aquest és un error repetit cada setmana i segurament 
caldria posar tots els elements del clàssic pa amb 
tomàquet en el mateix valor, a la mateixa balança, 

Els embotits i formatges, els ibèrics, els elaborats o plats cuinats po-
den ser normals, envasats, corrents o de primera qualitat. 

Quan busques aquesta última, cerca un obrador 

i apostar també per qualitat en la xarcuteria, en els 
embotits, en els ibèrics, en els formatges. A Mataró 
hi ha força exemples de xarcuteria de primera qua-
litat, amb obrador propi per als elaborats, que ens 
garantiran que, si volem, tenim a l'abast el millor 
àpat informal, a prop de casa. L'aposta per la qua-
litat ha de ser transversal. 

núm. 1765 del 31 de març al 6 d'abril de 2017
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10 anys de pastisseria artesana

La pastisseria O'Donnell fa deu anys i ho vol 
agrair a tots els seus clients, per la confi ança i 
la fi delitat. És una pastisseria que treballa de 

manera tradicional i artesana, fent servir les millors 
matèries primeres i elaborant cada dia al seu propi 
obrador. Són especialistes en pastissos d'aniversari 
i celebracions, pastisseria de tot tipus, rebosteria i 

La Pastisseria O'Donnell és especialista en pastissos i
 mones de Pasqua i vol agrair la fidelitat de la seva clientela durant 

tota aquesta dècada

mones de Pasqua, ara que s'acosta la temporada.

Temps de mones

A la botiga ja són protagonistes les mones de 
Pasqua elaborades amb la seva millor xocolata. 
L'equip l'encapçala en Jose, el mestre pastisser. 

Ja tenen 
l'aparadorl'aparador

Tot obrador pastisseria o'donnell.indd   2 29/3/17   11:29



Mones personalitzades 
al gust del client

Sweet Dreams Pastisseria confeccionen 
Mones artesanals per a tots els gustos, 
amb diverses mides, formes i dibuixos.

S egons explica la seva propietària, Laura Martín, 
ofereixen dos tipus de Mones: les personalit-
zades per encàrrec, les quals es confeccionen 

al gust del client i són úniques, i les més clàssiques. 
A Sweet Dreams Pastisseria "hi ha Mones de Pasqua 
per a totes les butxaques", explica Martín. En funció 
del que el client es vol gastar i de la imatge o forma 
que vol que tingui, a l'obrador de Martín confecci-
onen mones per encàrrec personalitzades de dife-
rents mides i preus, tot al gust del client.

Les mones de Pasqua més originals que oferei-
xen són les que Martín anomena com a 'hipsters'. 
N'és un exemple l'ou clàssic decorat amb uns bi-
gotis, ulleres i llavis, tot fet de xocolata blanca, ne-
gra o amb llet. A més, també ofereixen pastissos 
d'alta qualitat com el Red Velvet o el de pastanaga, 

convertits en Mona de Pasqua: "amb ous, plomes 
i els clàssics pollets", comenta. 

El ventall de possibilitats de Mones també passa 
per les més típiques amb la imatge de personatges 
clàssics com, per exemple, en 'Mickey Mouse' o 
els personatges de 'Bola de Drac'. Per altra banda, 
també n'elaboren amb el dibuix dels personatges 
que estan més de moda entre els infants com, per 
exemple, de 'La Patrulla Canina'.  

També ofereixen 
pastissos com el Red 

Velvet 
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La mona d'en Santi no pot fallar

De l'obrador de Nougat en 
surt una nova edició de la 

mona més solidària

Per quart any consecutiu en Santi, símbol de la 
Fundació Maresme, té una Mona de xocolata 
pròpia elaborada amb Nougat, la qual esta-

rà disponible en xocolata blanca, negra i amb llet. 
D'aquesta manera s'aporta visibilitat a la icona de la 
Fundació i als valors que aquesta representa entorn 
de la integració de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. El 5% dels benefi cis que s'obtinguin 
amb la campanya aniran destinats directament a la 
Fundació. La Mona, que conté una petita sorpresa 
en el seu interior, ja es pot comprar a la botiga de la 
Pastisseria Nougat del Carrer Sant Josep. 

El Jo sóc com tu més dolç

La novetat més destacable és que, per primera ve-
gada, els usuaris del SOI de la Fundació el Maresme 
han participat de manera activa en l’elaboració 
escrivint el conegut lema d'en Santi: 'Jo sóc com 
tu'. La frase està situada a la peça de xocolata que 
acompanyarà la fi gura de la Mona.

Usuaris de la Fundació 
han elaborat la frase 

'Jo sóc com tu'

Obradors
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T 93 790 34 28
Camí Fondo, 2, Mataró

FEM MONES
PERSONALITZADES

Reserva ja la teva!

FEM MONES

L'edat d'or de les cerveses artesanes

Us agrada beure cervesa 
artesana? L’àmplia varietat de 

tipus i sabors que aquesta 
beguda ofereix la converteixen 
en una de les més consumides 

A més, al llarg del territori es realitzen nombro-
ses Fires Artesanes on es pot tastar la millor 
cervesa feta a mà. Un exemple és la IIa Fira 

Gastronòmica i de la Cervesa Artesana que va tenir 
lloc a Mataró al mes de juny passat.

Si us la vau perdre o voleu descobrir algunes de les cerveses artesanes 
que podeu tastar, llegiu la petita llista que proposem a continuació:

Tres recomanacions

La cervesa IPA natural ‘Montseny Aniversari’ és una cervesa amb 
un 6,4% d’alcohol que, com el seu nom indica, es produeix ben a 
prop de Mataró.

Si us agrada la cervesa ecològica, proveu la EKO 2.0. Amb un 4,5% 
d’alcohol, aquesta cervesa AMBER ALE és una bona elecció.

Per últim, recomanem una cervesa doble IPA de La Pirata amb 
un nom ben peculiar: ‘Ay, Carmela’ Una cervesa potent i amb cos 
pels més atrevits. 

Obradors
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Cervesa artesana i feta a casa

Els amants de la cervesa artesanal de Mataró 
són assidus al Molta Malta, que precisament 
avui estrena el nou local amb el que aquest 

racó tan especial guanya visibilitat i espai.  És el 
local ideal per a aquells que valoren les cerveses 
artesanals i són partíceps de la cultura cervesera. Al 
Molta Malta hi podem trobar tot el necessari per ser 

Molta Malta és la botiga de referència a Mataró i el Maresme per a tots 
els amants de la cervesa feta artesanalment, ja que elabora la seva 

pròpia cervesa i ven tot el necessari per elaborar-ne

brouadors i crear la nostra pròpia cervesa o degus-
tar la que ells elaboren al propi obrador, una white 
beer de blat amb toc de llima, camamilla i corian-
dre, que té una combinació de gustos cítrics i aroma 
d'espècies que fan que tingui molt bona sortida. 
Aviat n'embotellaran de diferents. Sempre feta a 
casa i especial. Sempre amb el segell Molta Malta. 

Inauguració la pròxima setmanapròxima setmana
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Participants del Casal d'estiu, en plena activitat Cedida 

  Una de les grans preocupacions 
dels pares i les mares quan s’acos-
ten dies de festa o vacances és la 
d’organitzar en quines activitats 
apunten els seus fi lls. Al centre 
de Mataró això està solucionat 
perquè Casal de Vacances coor-
dina un casal per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys cada vegada que els 

Els dies de Setmana Santa, ideal per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys

nens tenen vacances en el perío-
de escolar.

Per Setmana Santa hi tornen i 
ho fan al Pati de la Residència de 
Sant Josep de Mataró com fan en 
cada ocasió. El Casal de Setmana 
Santa, organitzat per l’Associació 
de Pessebristes de Mataró i amb el 
suport de l’Ajuntament de Mataró, 

El Casal del centre torna per 
Setmana Santa

l’escola de música moderna Treset 
i l’Ampa de l’Angeleta Ferrer, està 
obert a tothom. 

De fet, les inscripcions ja són 
obertes i es pot reservar plaça 
al telèfon o correu electrònic de 
contacte.

En totes les vacances
Tallers, gimcanes i molts jocs són 
els tres eixos de Casal de Vacances 
que pretén que tots els nens i ne-
nes s’ho passin pipa entretenint-se 
i relacionant-se amb altres nens. A 
més a més del Casal de Setmana 
Santa, Casal de Vacances també 
coordina el Casal de Setembre, el 
Casal de Nadal i el Casal d’Estiu. La 
cirereta del pastís és, com cada any, 
el Casal d’Estiu que en cada edició 
es fa girar entorn a una temàtica 
concreta: pirates, països del món, 
Les Santes, etc. Els quatre casals 
es fan plens de sorpreses i sortides 
per als més menuts.

Un equip jove i amb molta ex-
periència en esplais, colònies i ex-
traescolars són els encarregats de 
tirar endavant Casal de Vacances 
que inclou activitats noves, sorti-
des diferents i temàtiques creatives 
perquè tots els nens i nenes puguin 
tastar i conèixer noves activitats 
en cada ocasió.

CiutatCiutat núm. 1765 del 31 de març al 6 d'abril de 2017
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TOT PLANTILLA MATARÓ 08.indd   1 4/4/13   12:36:22



L’exmarit de Piedad Moya nega 
"rotundament" haver-la assassinat 
El presumpte autor del crim, que s'enfronta a 17 anys de presó, assegura en el judici que la 
relació amb Piedad era "normal" després de la separació

Successos: Redacció - ACN

   El veí de Mataró jutjat per matar 
Piedad Moya, la seva exparella, i 
fer-ne desaparèixer el cos el 2014, 
va negar "rotundament" dilluns 
en el judici haver-la assassinat. 
"És la mare de les meves fi lles", va 
afegir Mohamed T. davant el jurat 
popular. L'acusat, que només va 
respondre a les preguntes del seu 
advocat, també va afi rmar que 
"mai" va pegar la dona ni les fi lles 
i va assegurar que, després de la 
separació, la relació era "normal". 

Els familiars, en canvi, afi rmen 
que la controlava i l'havia mal-
tractat i que, després de la rup-
tura, la va assetjar. Tant la família 
de Piedad Moya com la fi scalia 
demanen 15 anys de presó per a 
l'acusat per un delicte d'homicidi. 
Per l'ocultació del cos, l'acusen 
d'un delicte contra la integritat 
moral, pel qual el Ministeri Públic 
demana un any i vuit mesos de 
presó i l'acusació particular, dos 
anys. Fins ara ningú ha trobat el 
cos de Piedad i la família de la 
víctima sospita que està enterrat 
en un pou d'una fi nca familiar 
de Dosrius.

 "La pregunta és obligada. Va matar 
Piedad?", va dir l'advocat de la de-
fensa en mig del seu interrogatori 
a Mohamed T. en el judici que va 
arrencar divendres passat a l'Au-
diència de Barcelona amb l'elecció 
del jurat popular. "No, rotunda-
ment no. És la mare de les meves 
fi lles", va respondre l'acusat que 
va estar en presó provisional per 
aquests fets del maig del 2014 al 
setembre del 2016, quan va quedar 
en llibertat en espera del judici.

El dia de la desaparició
Mohamed assegura que el 4 d'abril 
del 2014, quan va desaparèixer 
Piedad Moya, havia anat a treba-
llar a primera hora i, cap a les 10 
del matí, va anar a Hisenda, des 
d'on va conversar per telèfon amb 
la víctima per parlar sobre les fi lles 
i diners. Més tard, van tornar a par-
lar i, segons li semblava recordar, 
va tornar a treballar. L'advocat li 
va demanar per la freqüència i 
els motius de les seves visites a la 
fi nca de Dosrius. L'acusat va asse-
gurar que hi anava "en qualsevol 
moment" que tenia lliure, "cada 
dos o tres dies, per fer-hi feinetes 
i donar menjar a uns animals que 

hi tenia". A més, anava a buscar 
estris de jardineria que hi tenia 
guardats sempre que els necessi-
tava, com un tallagespa, desbros-
sadores i tisores. També va afi rmar 
que no estava molt pendent del 
telèfon mòbil.

Diverses visites a la finca
Aquestes explicacions són segu-
rament per justifi car els diversos 
viatges el dia que va desaparèixer 
la víctima a la fi nca de Dosrius, on 
hi va passar diverses hores, segons 
la instrucció del cas. A més, segons 
la investigació, a la fi nca no existi-
en els gossos a qui anava a donar 
menjar. Precisament, la fi scal tenia 
previst, en el seu interrogatori, in-
cidir si era habitual que anés tan 
sovint a Dosrius. En la lectura de 
preguntes que tenia preparades, 
i que quedaran sense resposta, li 
volia demanar per les dues vegades 
que va anar a la fi nca el 4 d'abril; 
per què hi era aquella matinada 
i com és que hi va tornar els dies 
posteriors en diverses ocasions.

La família de Piedad Moya va 
dir que l'acusat, que anomenaven 
'Javi', tenia una relació possessiva 
amb Piedad i que la maltractava. 

L'exmarit de Piedad Moya, durant el judici Cedida
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En motiu del Dia Mundial  
de l’Activitat Física,  

si et fas soci aquesta setmana  
tindràs: 

1 mes grAtis  

si vens al Centre Natació Mataró 

un mínim de 2 cops per setmana,  

en els pròxims 3 mesos

Fes-te soci ara



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

2 d'abril

12.00h // 
Jardins de l'Escorxador 
(Mataró) //

CASTELLS,
9 ANYS DEL LOCAL

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

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. 

Audicions primavera EMMM 
Dissabte 1 abril: 11.30h Foment 
Mataroní, 'Neda que neda' especta-
cle alumnes d'iniciació de l'EMMM. 
Dilluns 3: 18.30h Biblioteca Pompeu 
Fabra, Corda. Dimarts 4: 18h Escola 
Antonio Machado, Big Band. 20.30h 
Bar Capgrossos, Combos d'Adults. 
Dimecres 5: 17.30h Sala Clap, 
Combo i Tradicional. 18h Camí 
del Mig, Corda. 19.30h Seu central 

EMMM, Flauta, Guitarra i Piano. 
Dijous 6 abril: 18.30h Biblioteca 
Antoni Comas, Banda. 

Festival 'A la Vora del Jazz'
Dissabte 1 abril / 12.30h / Celler 
Castellví (C. Cuba, 42 Mataró) / 
Anticipada: 8€. Taquilla: 10€: 
"Ginger & The Grumpy Groove":  
Concert de la formació composta 
per orgue, guitarra, bateria i veu.
Diumenge 2 abril / 19h / Casal Nova 
Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Anticipada: 15€. Taquilla: 18€: 
"Champian Fulton": pianista i voca-
lista de jazz internacional.
Dijous 6 abril / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró):
"Joey DeFrancesco and The 
People" organista, trompetista i 
vocalista nord-americà. 

'Neda que neda' 
Dissabte 1 abril / 11.30h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Espectacle inspirat en un emo-
cionant viatge pel mar. A càrrec 
d'alumnes d’iniciació de l’EMMM. 

Elias Marzal
Dissabte 1 abril / 20h / L'Arc Cafè  
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
El cantautor barceloní presenta el 
seu últim disc "La ràbia dels àn-
gels", en format acústic en solitari.

III Cata Flamenca
Dissabte 1 abril / 21h / Casal Nova 
Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 15€.
Actuacions de Luis Sánchez, 
Alberto Fernández, Rafa Bueno, 
Susana Salvador i Ángel Espartero.

Guia cultural

Agenda

Els Capgrossos de Mataró ce-
lebren diumenge, en compa-

nyia de la Jove de Barcelona, el 
novè aniversari del seu local. Els 
Jardins de l'Escorxador acolliran 
la primera actuació castellera del 
mes d'abril on els de la camisa 
blava podrien buscar els primers 
castells de 8 de l'any.
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TEATRE I DANSA //

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

La passió infantil
Diumenge 2 abril / 18h / Església 
de Sant Pau (C. Siete Partidas, 
40. Mataró)
Organitza: Associació de la Passió 
Infantil de Mataró. 

'Hola Federico'
Diumenge 2 abril / 18h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) / Entrada 
gratuïta, aportació voluntària.

Monòleg teatral del llibre 'Garcia 
Lorca en Cataluña'. Dramatúrgia, 
direcció i interpretació a càrrec 
d'Assumpta Rojas.

'Rigoletto'
Dijous 6 abril / 20h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 15-17€.
Projecció en directe des del Gran 
Teatre del Liceu, de l'òpera amb 
música de Giuseppe Verdi i llibret 
de Francesco Maria Piave. 

INFANTIL //

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 31 març / 18h: Tallers 
a la Biblio "Castells i cavallers".
Dimarts 4 abril / 18h: "La mar de 
contes", narració teatralitzada dels 
contes d’Andersen.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 31 març / 17.30h: Hora del 
conte: "La poma vermella".
Dimecres 5 abril / 17.30h: Art 
Time 'Henri’s Scissors', by Jeanette 
Winter. Conte i activitat plàstica. 
Dijous 6 abril / 17.30h: L'hora del 
Conte a l'Ateneu "Especial Rock", 
a l'exposició de Jordi Tardà.

Taller de lectura amb gos
Dissabte 1 Abril / 17:30h / Llibreria 
Index (c. Miquel Borotau, 8-10. 
Vilassar de Mar) / Inscripció prè-
via: 93.759.08.33.
Activitat per a nens de 6 a 9 anys.

'Viatge a l'Illa del Tresor'
Diumenge 2 abril / 18h / La Sala 
d'Argentona (Pl. Nova, Argentona) 
/ Entrada: 7€.
Espectacle familiar de titelles. 

SETMANA SANTA /

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

MÚSICA /

Aspencat 'Cap a la Mediterrània'
Divendres 31 març / 20.30h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova) 
/ Anticipada: 13€. Taquilla: 17€.
Una nova proposta d’espectacle 
en acústic on s’inclouen sons més 
simfònics amb l’acompanyament 
d’un quintet de corda. 
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FAMILIAR /

'Magiquíssim'
Diumenge 2 abril / 18h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 5-6€. 
Espectacle escènic que s’emmarca 
dins d’un clima màgic creant una 
atmosfera misteriosa per al públic. 
A càrrec del mag Sergi Buka. 

XERRADA /

'La dislèxia'
Dimecres 5 abril / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró)
Xerrada sobre com ajudar al nos-
tre fi ll a millorar les seves difi cul-
tats lectoescriptores. A càrrec de 
Belén Novoa, logopeda.

'Nosaltres dos'
Divendres 31 març / 19h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació llibre de Xavier Bosch.

'Cap al Big Bang'
Dimarts 4 abril / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades de Josep Lladó, 
químic i divulgador de la ciència.

'Novel·la negra, policíaca o 
d'intriga'
Dimecres 5 abril / D'11 a 12h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró).
Club de lectura amb Joaquim Oms.

'El dolor de la bellesa'
Dijous 6 abril / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre del cantautor 
Roger Mas.

'La infl uència americana en 
l’obra de Puig i Cadafalch'
Dijous 6 abril / 19.30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Xerrada a càrrec de l'arquitecte 
mataroní Agàpit Borràs.

RUTES I VISITES //

Puig i Cadafalch Mataró 
-Argentona
Dissabte 1 abril / 10h / Ajuntament 
de Mataró (La Riera, 48. Mataró) 
/ Preu: 10€. Reduïda: 7,5€.
Visita guiada a diversos edifi cis mo-
dernistes de l’arquitecte mataroní.

Passeig musical per la col-
lecció Jordi Tardà
Dissabte 1 abril / 17.30h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró)
Recorregut musical per l’exposició 
homenatge a Jordi Tardà. 

Visita al Museu del Càntir
Diumenge 2 abril / 12h / Museu 
del Càntir (pl. de l'Església, 9. 
Argentona) / Preu: 3€. Reserva 
al telf: 93.797.21.52.
Visita comentada al món dels càntirs.

SOLIDARITAT //

El Palau solidari
Dissabte 1 abril / 17.30h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Preu: 4€ + 1kg de menjar)
Festival Solidari a benefi ci dels malalts 
d'Alzheimer i Càritas Interparroquial 
de Mataró. Actuacions: Sangre 
Gitana, Academia Asrai, Alba Ayal, 
Sabor Andaluz, Desafi o Flamenco i 
Zumba Kids. Organitza: Associació 
de Veïns del Barri del Palau i AFAM.  

Dia Mundial del Parkinson
Dissabte 1 abril / Plaça Santa Anna 
(Mataró): parada informativa sobre 
la malaltia, amb venda solidària 
de plantes i artesania. 18h, Fem 
Música pel Parkinson: Cànon de 
Pachelbel participatiu i solidari 
(Aula de Música Masafrets). 
Dilluns 3 abril / Can Palauet (c. d'en 
Palau, 3. Mataró): conferència del 
Dr. Jaume Kulisevsky, cap de neu-
rologia i de la unitat de Parkinson 
de l'Hospital de Sant Pau.

'Pugem al tren, xu-xu-à, xu-xu-à'
Diumenge 2 abril / 12h / Can Serra  
Museu (El Carreró, 17, Mataró).
Visita al museu i activitat familiar 
entorn Miquel Biada i el ferrocarril. 

Espectacle familiar: 'Els tres 
porquets es caguen de por' 
Diumenge 2 abril / 18h / Teatre La 
Massa (Pl. del Teatre, 3. Vilassar 
de Mar) / Preu: 9€. Anticipada: 7€.
Cia. Samfaina de Colors.

L'Hora del Conte especial
Dimecres 5 abril / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró).   
"Conte contat, conte il·lustrat", a 
càrrec de Faves Comptades.

Buc de contes
Dijous 7 abril / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Qui busca tro-
ba", d'Ingela P. Arrhenius. 

XERRADES I LLIBRES /

Tertúlia literàries a Mataró
Biblioteca Antoni Comas  (Mataró): 
Divendres 31 març, 19h: tertúlia en 
anglès 'Wuthering Heights', d’Emily 
Brönteo. Dimecres 5 abril, 19h: 'La 
casa cantonera', de Sílvia Alcántara.
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró): 
Dimarts 4 abril, 19h: tertúlia en 
italià 'Mal di pietre', de Milena Agus.
Dimecres 5 abril, 19h: amb 'Relatos 
de Kolimá', de Varlam Shalámov.
Dijous 6 abril, 19h: Tertúlia en an-
glès 'The Garden Party and Other 
Stories', de Katherine Mansfi eld.
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'Un somriure per a l'Aleix'
Diumenge 2 abril / matí / Espai 
Firal del Parc Central (Mataró)
2a edició de la Festa solidària a 
benefi ci d'ACTAYS. 9.30h, Plantada 
de Gegants a la plaça de l'Ajunta-
ment. 10h, classe oberta de zumba 
a l'Espai Firal del Nou Parc Central. 
10.15h Cercavila de gegants des 
de la plaça de l'Ajuntament fi ns a 
l'Espai Firal del Nou Parc Central. 
11.30h Balls de gegants a a l'Espai 
Firal del Nou Parc Central. 12.30h 
Ball infantil amb El Pot Petit a l'Es-
pai Firal del Nou Parc Central. 
13.30h Sorteig benèfi c i botifar-
rada solidària. 14h Fi de festa.

Festa 'Tots Som Blaus'
Diumenge 2 abril / D'11 a 14.30h 
/ La Riera, davant del CC. Calisay 
(Arenys de Mar)
Dia Mundial de Conscienciació 
Sobre l’Autisme. Xocolatada, jocs 
infl ables, bombolles de sabó, cer-
cavila timbalers, màgia en directe.

Performance 'donar veu ... i 
veure més'
Diumenge 2 abril / 11h / Mercat se-
gona mà del veïnat del Cros (Avda. 
Mediterrania  s/n. Argentona)
Acció artística participativa per 
fomentar la refl exió al voltant de 
les desigualtats de gènere. 

FESTES //

Setmana Santa a Mataró
Dissabte 1 abril: 17h des de 
Rocafonda fi ns a la Basílica de 
Santa Maria, Trasllat de Jesús 
Captiu i Nostra Senyora dels Dolors. 
Diumenge 2 abril: 17h des de la 
capella dels Saleians al passatge 
Miró, Processó de la Coronació de 
la Verge de la Soledat. Divendres 
7 abril: 19.30h des de Plaça de 
Santa Maria, Processó de Maria al 
peu de la creu.  Dissabte 8 abril: 
19.30h des de la Parròquia de Sant 
Pau i fi ns l'Ermita de Sant Simó, 
Processó de la coronació d'espines.

Teixim el lleure a Mataró
Dissabte 1 abril / tarda / Parc de 
Rocafonda (Mataró)
1a Trobada d'entitats del lleure de 
Mataró. Activitats infantils: 16h 
jocs, 17h berenar, 17.30h especta-
cle d'animació infantil amb el grup 
Xiula i 19h cloenda.

Fira de ciència al carrer i IX 
Gimcana científi ca
Dissabte 1 abril / 17h / Plaça Santa 
Anna (Mataró)
Tradicional activitat de ciència 
al carrer. Organitza: Grup de tre-
ball del CRP, professors de física 
i química.

Feria de Abril i Romeria Rociera
Plaça Salvador Dalí (Argentona)
Dissabte 1 abril: 21h, Actuacions de 
ball Sentimiento andaluz. 21:25h, 
Concurs de Rocieras/os. 21:45h, 
Actuacions de ball Casa Utrera de 
Badalona. 22:15h, Lliurament de 
rams i bandes. 22:30h, Actuacions 
de ball Escuela Inma Cano. 23h, 
Concert "Las Migas". 0:30h DJ 
Carlos. Diumenge 2 abril: 10:30h, 
Esmorzar i camí rociero. 12h, Missa 
Rociera amb el Cor Azahares 
Palamós. 14h,  Arrossada popu-
lar (3€). 17:30h, Tarda fl amenca: 
Zumba Catalonia Àrea Maresme; 
Sentimiento Andaluz; Mid Palamós; 
Progenyx got Talent Espanya; 
Concert Otro Aire.

Serra la vella
Diumenge 2 abril / 13h / Plaça de 
la Peixateria (Mataró)
Tallada de la cinquena pota de 
la Vella Quaresma. Organitza: 
Confradia de les Set Setmanes.
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Josep Boix Soler
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Inauguració: 
divendres 31 de març a les 19.30h. 
Fins al 7 de maig.
Exposició de pintura d'aquest artista 
vinculat a la vila (1892-1990).

'El relat d'una exposició' i 'El 
procés del relat' 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Visita guiada familiar: 
Diumenge 2 d'abril a les 12h. Fins 
al 21 de maig.
Alumnes de 5è escoles Angeleta 
Ferrer i Montserrat Solà de Mataró.

'Còmic's i muntanya'
Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró) / 
Inauguració: dilluns 3 d'abril a 
les 19h. Fins al 29 d'abril.
Il·lustracions: Xavi Mountain, Sergi 
Diaz 'Furti, Edu Català i Xavi Socias.

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. Visita Visita 
guiada i Passeig musical dissabte 
1 d'abril a les 17.30h:
• Exposició Homenatge Jordi Tardà.  

Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Exposició 
permanent. Visita guiada: dissabte 
1 d'abril a les 18h. 
• "Iluro, ciutat romana". 
• "Mataró, ciutat mediterrània". 

'Novembre. Pintures'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Fins al 8 d'abril.
Obra pictòrica de Laura Llobet.

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.

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).

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.

'...i Obèlix'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 27 d'abril. 
Obra de Pere-Màrtir Brasó.

'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.

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

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

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

'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.
La importància de la sal en la nos-
tra vida i la nostra cultura.

Jana Frajkorová: 'Curvatura, 
punta contemporània'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Inauguració: di-
vendres 7 d'abril a les 20h. Fins 
al 30 d'abril.
Puntaire de Presov, Eslovàquia.

Per enviar informació
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INAUGURACIÓ //

'Passions'
Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró) / Del 3 al 
28 d'abril.  Inauguració i taller amb 
show artístic: divendres 7 d'abril 
a les 19h. 
Exposició de l'associació d'artistes 
multidiciplinars FusionArte.
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ACTIVITATS //

'Les pensions'
Dimarts 4 abril / 16h / Casal 
Municipal Gent Gran de Cerdanyola 
(Av. de la Gatassa, 52. Mataró).
Conferència a càrrec de la UGT. 
14è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

HISTÒRIA: "La maçoneria, tres 
segles d'història"
Dimecres 5 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec de David Revelles i Soriano, 
Periodista i escriptor.

CASALS //

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Assemblea General Ordinaria: 
dissabte 8 d'abril a les 17h a la Sala 
Principal del Casal. • 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 coi-
xí, 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. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
Excursions: Dijous 20 d'abril, sor-
tida 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 de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Català (divendres). Ball 
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns 
i dimecres). Informàtica (de dill a 
dij). Patchwork (divendres). Petanca 
(grup femení dimecres de 17 a 19h i 
grup masculí cada dia de 10 a 12h). 
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i ratlla 
(dimarts tarda). Pilates i Ioga (dilluns 
i dimecres). Jocs de taula. • Es fan 
tripletes de petanca femenines (in-
teressats contactar amb el casal).

Per a enviar informació:
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La Festa al Cel Arxiu 

El domicili on van ocórrer els fets  Cedida 

  Els Mossos d'Esquadra van de-
tenir aquest diumenge un home 
acusat de matar el seu fi ll, de 24 
anys, a Mataró. Els fets van pas-
sar la nit de diumenge al vespre 
al domicili familiar del barri de 
Cerdanyola i, segons les primeres 
hipòtesis, hauria estat un homi-
cidi imprudent. L'home restava 
dimarts detingut a l'espera que 
es coneguin els resultats de l'au-
tòpsia, que podria estar enllestida 
aquest mateix dilluns. 

Segons van apuntar algunes 
fonts coneixedores del cas, pare i 
fi ll haurien discutit i, com a conse-
qüència, el jove hauria mort acci-
dentalment. En intentar reduir-lo 
després de patir un brot violent, el 
pare el va agafar pel coll i l'hauria 
escanyat.

Els fets van passar en el seu domicili familiar diumenge i 
els Mossos creuen que es tracta d’un homicidi imprudent

Un pare mata el seu fill quan 
intentava reduir-lo

   L'Ajuntament de Mataró ha li-
quidat tots els contractes que ha-
via signat amb diferents empreses 
per fer possible la celebració de la 
Festa al Cel 2016, que es va cancel-
lar tres mesos abans de la data pre-
vista per la manca de patrocinis. 
El consistori havia adjudicat set 
contractes per valor de 229.345,49 
euros i el cost total de liquidació 
d'aquests contractes ha estat de 
46.058,02 euros, corresponent a 
les feines que les diferents empre-
ses havien fet ja en el moment de 
cancel·lar l'esdeveniment.

Les dues empreses
Per a l’organització de la Festa 
al Cel, l’Ajuntament va convocar 
dos concursos públics per con-
tractar tant la gestió de la graella 
d’aeronaus participants (Aeroclub 
Barcelona-Sabadell), com la pro-
ducció, logística i cerca de pa-
trocinadors de l’esdeveniment 
(Actividades de Ocio y Educación, 
SL –Swolf Group).

La Festa al Cel es farà aquest 
2017 a Santa Susanna amb la gran 
novetat dels homes-voladors. Serà 
el 23 i 24 de setembre. | Red

L'Ajuntament liquida els 
contractes firmats

Mataró paga 46.000 
euros per la Festa al 
Cel cancel·lada

Els veïns del bloc de pisos on 
va tenir lloc l'incident asseguren 
que no hi havia cap mena de re-
lació entre aquests veïns i la res-
ta del veïnat, ja que es tracta de 
l'únic pis, dels deu que hi ha a la 
fi nca, que està en lloguer i on els 
inquilins canvien amb freqüència. 
Molts d'ells expliquen que la seva 
relació es limitava a salutacions 
per l'escala.

Sagrario, la dona que viu a sobre 
del pis on van tenir lloc els fets, 
explica que pels volts de quarts de 
dotze de la nit va sentir cops al pis 
de baix. L'enrenou hauria durat 
entre un quart d'hora i mitja hora, 
segons el testimoni d'aquesta veï-
na. La majoria de veïns, però, van 
saber què va passar aquest mateix 
dilluns. | Redacció - ACN

Televisió de Catalunya, que va ser qui va publicar en primera 
instància la notícia, assegurava que el jove mort tenia problemes 
per consum d'estupefaents.

Consumidor de drogues
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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

Qui no ha necessitat 
mai ajuda?

PSICÒLOGA -  PSICOTERAPEUTA
MINDFULNESS -  EMDR 

Apunts
psicològics

Respirar. SILENCI. 
Paraula (2/4)

Tothom té una bona idea de què 
és el silenci. És estar callat exteri-
orment. En molts llocs trobem el 
rètol SILENCI: hospitals, capelles. 
Una forma de respectar els altres 
per tal de no destorbar-los en el 
seu silenci si més no exterior. No 
tothom suporta el silenci exterior.

Quina bona respiració a la ma-
tinada en ple desert o a la mun-
tanya o des de casa. El silenci de 
fora ajuda a l'interior. El silenci 
interior és fer callar els sorolls de 
"l'ego" en contraposició al "Jo", 
que abraça la totalitat de l'Ésser 
Humà. Un silenci que permet es-
coltar la respiració: dins/fora. I 
així poder "despullar" la ment. 
Domar aquesta forta imaginació 
o fantasia perquè no predomini 
ni domini per tal de fer sentir 
allò que pot emergir del fons del 

nostre esperit. La fondària hu-
mana és la bondat, que és molt 
més fonda que la maldat. L'ÉH 
és bo per naturalesa. És un Ésser 
'confiançal'. Fruit de confiança. 
Fruit d'amor.

El silenci interior és un sentir-se 
o viure's sense les coordenades 
d'espai ni temps. L'ego percep 
que la seva pròpia entitat no és 
la verdadera sinó que n'hi ha una 
altra, d'altra mena. Si no hi ha si-
lenci interior, la vida no és com-
pleta. És un nivell de consciència 
integral o de TOTALITAT. No cal 
ser creient. És vivencial, es viu. 
Diu un autor: El cor de la música 
és el so del silenci. El silenci és 
una música callada, intel·ligent 
però no muda. El silenci benefi-
cia molt la salut.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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El Barco Daniel Ferrer 

Incautació al club cannabic per part de la Policia Local  Cedida 

   La Policia Local de Mataró ha de-
nunciat per un presumpte delicte 
contra la salut pública a l’associa-
ció cannàbica Green Zone, ubicada 
a una nau industrial del polígon 
Pla d’en Boet, després d’una in-
vestigació que ha conclòs amb la 
intervenció de 13 kg de marihuana 
i haixix, i múltiples indicis que al 
local s’estava desenvolupat una 
activitat de tràfi c de drogues.

La investigació es va iniciar a 
mitjans de febrer, quan diverses 
persones denunciades per consum 
i possessió d’estupefaents a la via 
pública manifesten que compren i 
s’enduen habitualment la droga al 
Green Zone. La normativa vigent 
sobre aquest tipus d’establiments 
prohibeix expressament la venda 
de marihuana als no socis i el seu 
consum fora del local. Durant la 
investigació es va constatar que a 
l’establiment acudien de mane-
ra continuada un elevat nombre 

La Policia Local incauta 13 quilos de marihuana i haixix 
en un registre al Polígon del Pla d'en Boet

Denuncien un club cannàbic 
per tràfic de drogues

  El Barco passa a la història. La 
peculiar embarcació embarran-
cada i convertida en sala de fes-
tes al Polígon Mata-Rocafonda va 
començar a ser desballestada per 
complet amb maquinària pesant, 
dilluns, per decisió dels seus pro-
pietaris. Pel que fa a la fi sonomia 
de l'espai que ocupava al Carrer 
de l'Energia, canviarà per complet. 

Popularment sempre s'ha co-
negut com "el barco" a aquest 
espai, en el que han operat dife-
rents discoteques i sales de festa, 
especialitzats en comiats de solter 
i soltera i fi ns a quatre ambients 
diferents, segons a quina estança 
del vaixell s'estava.

L'última discoteca
Gold Boat és el darrer nom que 
ha tingut una atracció que ha es-
devingut, pràcticament, topònim 
de manera que molta gent coneix 
la benzinera propera o fi ns i tot 
el Polígon identifi cant-lo amb la 
mateixa embarcació. | Red

L'embarcació era una sala 
de festes peculiar

Desballesten el 
"barco" del Polígon 
Mata-Rocafonda

de persones, fent-se evident que 
no entraven a consumir sinó a 
comprar.

Escorcoll divendres 17
El passat divendres, 17 de març, 
agents de la Unitat d’Investiga-
ció de la Policia Local, amb una 
ordre judicial d’entrada i registre 
motivada pels indicis observats, 
van inspeccionar i escorcollar el 
local de l’associació Green Zone. 
Es va procedir a la detenció del seu 
president i un dels seus membres 
després que a l’establiment es 
trobessin més de 13 kg de subs-
tàncies estupefaents (segons les 
primeres mostres analitzades), 
maquinària destinada al rentat i 
extracció de marihuana, bàscules 
de precisió, cigarretes preparades 
per al consum, i altres indicis com 
ara publicitat sobre sortejos de 
droga per als clients del local. | 

Redacció

La investigació policial continua oberta i, paral·lelament a la via 
penal, s’impulsarà el corresponent expedient administratiu.

Expedient administratiu

CiutatCiutat núm. 1765 del 31 de març al 6 d'abril de 2017
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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.
Sorteig vàlid per a persones que hagin realitzat una revisió de l’oïda preventiva o en profunditat als centres
General Optica des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2017. Consulta condicions legals completes a
www.generaloptica.es/bases_legales/sorteo_paradores.pdf 

 

Demana cita al 900 626 626 o vine al teu 
centre del C/ Barcelona, 8  •  MATARÓ
Demana cita al 900 626 626 o vine al teu 
centre del C/ Barcelona, 8  •  MATARÓ
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PUMSA no autoritza el traspàs del Mirinda 
Tres operadors hi optaven, entre ells el projecte de la Tavella que ha mobilitzat 180 
avaladors i 38 entitats, però Calpe no veu justificat el preu que es demana

Urbanisme: Cugat Comas

  PUMSA, la propietària de l’edi-
fi ci de Can Xammar on hi ha el 
local Mirinda, no ha autoritzat el 
traspàs d’aquest. La regidora Núria 
Calpe assegura que “hi ha signat 
un contracte de lloguer de 10 anys 
que prohibeix el traspàs si no es 
justifi ca, cosa que no s’ha fet”. Tres 
operadors per separat van nego-
ciar amb l’actual arrendatari per 
un traspàs pel qual es demanava 
una alta quantitat, però fi nalment 
l’operació no ha estat autoritza-
da. Calpe recorda que el local ha 
gaudit de quatre anys de lloguer 
bonifi cat i que l’actual operador 
no ha presentat la documentació 
requerida per justifi car el traspàs. 
PUMSA insta l’actual llogater a ex-
tingir el contracte si vol renunciar 
a l’explotació de l’espai, que si no 
ha de seguir explotant ell i no un 
altre operador.

Calpe assegura que “en una pro-
pietat pública no es poden per-
metre cap tipus d’especulacions 
ni coses estranyes” i assegura que 
“no podrà haver-hi traspàs fi ns 
que el llogater no justifi qui aquest 
traspàs o renunciï al contracte”. En 
aquest sentit recorda que el ma-
teix contracte, que segueix vigent 

durant sis anys més, no només 
prohibeix el traspàs sinó també 
el subarrendament, és a dir, que 
l’actual llogater l’exploti a comp-
te d’altres.

Tres operadors interessats
El local de Can Xammar tenia fi ns 
a tres pretendents després que 
l’actual Mirinda busqués un tras-
pàs. Un d’ells era el projecte de la 
Tavella que havia mobilitzat 180 
persones que avalaven econòmi-
cament la cooperativa que l’ex-
plotaria i comptava també amb el 

suport de 38 entitats de la ciutat. 
La Tavella es va dirigir per xarxes 
socials als seus membres remetent 
l’espera a una decisió del Consell 
d’Administració de PUMSA que 
Calpe assegura que no es produirà 
si no s’extingeix el contracte actual 
o es justifi ca la suma demanada 
pel traspàs per part del Mirinda. 
En aquest cas es produiria un con-
curs públic per a l’adjudicació d’un 
nou contracte. Calpe assegura que 
“hem actuat en defensa dels inte-
ressos de l’Ajuntament perquè es 
tracta d’un local públic”.

El local de Can Xammar propietat de PUMSA on hi ha el Mirinda Daniel Ferrer

En paral·lel, a partir del 14 d’abril el Mirinda introduirà una progra-
mació musical setmanal amb nombrosos músics catalans com 
Judit Nedermann, Sara Pi o Magalí Sare. La programació té la 
voluntat d'oferir música de qualitat amb una selecció que com-
bina artistes consolidats i noves promeses de l'escena catalana. 
La proposta és ambiciosa perquè vol acabar establint el Mirinda 
com a un dels locals musicals referents a Catalunya. Aquest 
espai de bellesa inqüestionable, situat dins la muralla del nucli 
antic de la ciutat, pren un nou rumb musical amb la programació 
d'aquest primer cicle de concerts que acabarà a finals de juliol. 
La sala compta amb espai per 130 persones i inaugurarà el cicle 
de concerts el dia 14 d'abril a les 23 h amb Rita Payés, trombo-
nista i cantant, que tocarà en format quartet, acompanyada de 
músics de primer nivell. A cavall entre el jazz i la bossa nova, la 
jove artista és una de les noves promeses musicals.

Nova programació musical
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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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Un acte al Col·legi Daniel Ferrer 

La lectura del veredicte de la Beca Daniel Ferrer 

 L’emprenedoria cooperativista 
des de la perspectiva de gènere ha 
estat el tema escollit per rebre la 
4a Beca Joan Peiró de la Fundació 
Unió de Cooperadors de Mataró. La 
innovadora proposta de Mariona 
Zamora Juan ha destacat d’entre 
els quatre projectes candidats pre-
sentats per a aquesta beca amb 
dotació econòmica de 3.000 euros. 
Zamora compta amb un any per 
elaborar el treball amb el suport i 
seguiment dels membres del jurat.

El projecte de treball de recerca 
escollit en aquesta edició es titu-
la “Emprenedoria cooperativista, 
desenvolupament local i gover-
nança democràtica a la comarca 
del Maresme. Una aproximació 
des de la perspectiva de gènere”. 
Segons ha explicat Víctor Ligos, 
representant del Jurat de la beca, 

El projecte de treball de recerca de Mariona Zamora ha 
estat escollit i rebrà la beca dotada amb 3.000 euros

La dona en el cooperativisme 
guanya la Beca Joan Peiró

   El Col·legi d'Advocats de Mataró 
ha presentat recentment la nova 
Comissió que pretén mantenir la 
informació i la formació contínua 
en matèria de dret internacional 
i estrangeria, element que consi-
deren essencial per a l’exercici de 
la professió. És l'última comissió 
temàtica de la qual es dota l'entitat.

El Degà del Col·legi d'Advo-
cats de Mataró, Julio J. Naveira 
Manteiga, va ser l'encarregat de 
presentar la nova comissió que 
presidiran Anna M. Vidal Cardona i 
David Querol Sánchez. Per fomen-
tar la formació en aquest sector 
es promourà l'assistència a cur-
sos, jornades i congressos sobre 
la matèria. 

Activitats de formació
La primera activitat va tenir lloc 
el passat 23 de març, una jorna-
da formativa sobre la 'Tramitació 
d'expedients d'estrangeria i 
Procediments civils amb elements 
internacionals'. | Red

El Col·legi d'advocats crea 
aquest nou ens

Comissió especial 
per a assumptes 
d'estrangeria

el projecte tractarà el paper de la 
dona al Maresme en el procés coo-
peratiu, una temàtica innovadora 
fi ns ara perquè investiga el paper 
de la dona de manera directa.

Memòria històrica del movi-
ment cooperativista
La Beca Joan Peiró, que s’atorga des 
del 2008 de forma bianual, busca 
fomentar la recerca al voltant del 
cooperativisme, l’economia social 
i la recuperació de la memòria his-
tòrica del moviment obrer. L’acte 
de presentació del guanyador va 
estar presidit per la regidora de 
Promoció Econòmica i Innovació, 
Dolors Guillén, i va comptar amb 
l’historiador i membre del Jurat 
Víctor Ligos i el Director de la Unió 
de Cooperadors, Miguel Guillén. 
| Laia Mulà

El militant anarcosindicalista mataroní, Joan Peiró, el qual va ser 
secretari general de la CNT, va ser afusellat ara fa 75 anys. Per 
aquest motiu una comissió ciutadana ha impulsat la celebració 
de l’Any Joan Peiró i durant el 2017 es portaran a terme una 
vintena d’actes culturals, acadèmics i institucionals.

75è aniversari
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Els resultats de l'ortodòncia invisible són evidents Cedida 

85€
desde

/mes

IMPLANTE

CORONA
+

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80 | T 93 751 77 42

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

més que una clínica
www.marmolclinicadental.com  | 

490€IMPLANTE
DENTAL

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

• 

Presume de
dientes blancos
y una sonrisa 
perfecta!

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

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

  L'ortodòncia invisible és qual-
sevol tècnica ortodòntica en la 
qual la visibilitat del tractament 
en circumstàncies normals és 
mínima o pràcticament inexis-
tent. Invisalign ha revolucionat el 
món de l'ortodòncia resolent els 
principals problemes pel pacient; 
l'estètica, la difi cultat per a una 

higiene correcta i les molèsties en 
llavis i galtes pel fregament amb 
els brackets. Així doncs, Invisalign 
ofereix un tractament altament 
personalitzat per a cada pacient 
mitjançant un sofi sticat software 
en 3D, permetent així un control 
molt més precís dels moviments 
dentals que l'ortodòncia clàssica 

L'ortodòncia invisible d'Invisalign amb brackets. Els seus principals 
avantatges són el manteniment 
higiènic de la geniva i de les dents 
excel·lent, una disminució consi-
derable en el risc de generar càries 
o taques a l'esmalt durant el trac-
tament, una precisió extrema en 
el moviment dental, comoditat 
en el dia a dia del pacient perquè 
es poden treure per menjar, pot 
inclús permetre'ns reduir consi-
derablement els temps de trac-
tament i, fi nalment, una estètica 
que a vegades ho fa imperceptible.

Els tractaments poden anar des 
del 3 fi ns als 24 mesos segons el 
problema del pacient i, ara, comp-
tem amb l'opció Invisalign teen 
per a adolescents. En defi nitiva, 
l'ortodòncia del segle XXI on la 
tecnologia i la precisió es troben 
darrere de cada somriure.| Redacció
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Contra les violències masclistes, els col·lectius 
de dones de la ciutat es van tornar a concentrar, com 
cada dia 25, davant de l'ajuntament, aquest cop sota 
el lema 'Ens volem vives'.

Jazz al Pati, aquest cap de setmana ha començat el 
cicle musical 'A la vora del Jazz'. Diumenge al matí al 
pati del Cafè Nou, hi va haver doble concert per part 
del Combo de l'EMMM i dels Potato Head Jazz Band.

El Padre, va omplir de gom a gom el Teatre 
Monumental. L'estrella de l'obra, Héctor Alterio, 
no va deixar indiferent a ningú i va interpretar ma-
gistralment el seu paper.

Orquestra Camera Musicae, al Foment Mataroní 
dins del XV Cicle de Concerts Simfònics. A la direc-
ció de Jordi Mora, i al piano Jordi Humet, l'orquestra 
tarragonina va interpretar peces de Bach i Bartóck.

www.totmataro.cat/imatges

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

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
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Àlex Codina
Waterpolo  Quadis CN MataróEl Personatge

"Lluitarem per 
arribar el més lluny 
possible a playo� s"

La Volta a Catalunya d'aquest 
2017 ha estat estratosfèrica. 
Reconeguem-ho. Diumenge passat 
s'acabava en l'habitual –i un pèl 
tòpic i retòric–circuit per Montjuïc 
una edició marcada pel domi-
ni incontestable del Movistar de 
Valverde, sí, però sobretot per un 
recorregut molt suggerent pel qual 
només es pot que aplaudir amb les 
orelles a l'equip que lidera Rubén 
Peris. Cada etapa va ser espectacu-
lar i amagava sorpreses i, pels que 
ens agrada això de les bicis, veure 
l'exhibició del nostre Marc Soler al 
Mont Caro o la desfeta del totpo-
derós Sky camí de Reus han estat 
viandes excel·lents.

En clau local, a més, vam tornar 
a acollir la sortida d'una etapa i el 
pas d'una altra. És el quart any i 
podríem dir que ja és una tradició 
local, i cal reconèixer a qui hi va 
apostar, perquè cada any són cen-
tenars els mataronins que baden 
pel Camí de la Geganta. El que pot-
ser no estaria de més és, però, que 
Mataró volgués fer créixer el seu 

protagonisme dins la Volta. 
Les etapes s'acostumen a conèixer 
pel nom del seu destí, més que no 
pas del punt de sortida. L'etapa 
que va sortir de casa nostra era, per 
a tothom, l'etapa de La Molina.

Per això, i perquè produiria més 
salivera, la ciutat hauria de valo-
rar optar a un final d'etapa. I més 
quan diu apostar per l'esport com 
a element de promoció de ciutat. 
Mirant el dia radiant, bo i sent 
març, que feia a la sortida, s'ima-
ginen un final d'etapa que acabi al 
cor de Mataró? Amb un helicòp-
ter ensenyant el Passeig Marítim, 
el nostre mar i la ciutat a vista 
d'ocell mentre s'espera l'arribada 
del pilot o la cerimònia del podi, 
amb la gent sortint escopetejada 
de la feina o l'escola a les cinc per 
anar a veure els ciclistes. Si Mataró 
vol lluir, que estudiï la possibilitat. 
L'empresa que organitza el Tour 
s'involucrarà l'any que ve en els 
drets televisius de la competició 
catalana. Ens podem fer un bon 
espot, cregui'm. 

Volem una arribada 
Mataró pot créixer en protagonisme dins la Volta

Agenda
CASA

WATERPOLO Div.d'Honor Fem.
LA SIRENA CNM - ZARAGOZA
Dissabte 1 | 12.45 h | Complex Joan Serra
BÀSQUET Copa Cat. Masc.
MATARO PARC BOET - S. JOSEP
Dissabte 1 | 18.05 h | Pav. Eusebi Millán
HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOV. MATARÓ - S.ESTEVE PAL.
Dissabte 1 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JOV. MATARÓ - SANT QUIRZE
Dissabte 1 | 19.30 h | Pavelló Teresa M. Roca
HOQUEI PATINS 1a Est. Masc.
MIS IBER. CHM - PALAFRUGELL
Dissabte 1 | 20.30h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - BESÓS BV
Diumenge 2 | 12 h | Mpal. Cirera
BÀSQUET Copa Cat. Fem.
PLATGES MATARÓ - ROSER
Diumenge 2 | 16.30 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MAT. FEIMAT - SANT NICOLAU
Diumenge 2 | 18.30 h | Palau Josep Mora

              FORA
WATERPOLO Div.d'Honor Masc.
MOLINS - QUADIS CNM
Dissabte 1 | 18 h | Piscina Molins de Rei
FUTBOL 2a Catalana
SANT POL - CE MATARÓ
Diumenge 2 | 12 h | Mpal. Sant Pol

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

FOTO: EMPAR TOMÀS

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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12 QUADIS CN MATARÓ

6  CN SANT ANDREU

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret i 
Marc Pannon porters; Ramiro Veich (1), 
Víctor Roqué, Marc Corbalán (2), Víctor 
Fernàndez (1), Lluc Bertran (1), Pol 
Barbena (1), Gustavo Guimares (2, 1 de 
p.), Àlex Codina (1), Raül Loste (1), Pau 
Schnizler (2), Samu Ruiz. 
PARCIALS: 3-2, 2-2, 3-1, 4-1.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

A la represa el Quadis va fer 
un parcial de 7-2

El Quadis CN Mataró es va retro-
bar amb el triomf superant amb 
autoritat un equip que sempre ha 
estat rival complicat aquí a Mataró. 

Fins al descans el partit va ser 
molt igualat amb tots dos equips 
efectius en superioritat, per arri-
bar a la meitat del partit amb 5-4. 

A la represa la defensa local va 
intensificar la pressió i amb Lloret 
molt bé sota pals amb cinc aturades 
en el 3r quart, que es va acabar ja 
amb tres gols d'avantatge per al 
Quadis. En l'últim període l'equip 

El Quadis quart solid

19a jornada (25 març)
QUADIS CN MATARÓ - Sant Andreu ..12-6
Mediterrani - Navarra ........................ 16-3
Terrassa - Molins ..................................14-6
Catalunya - Canoe ................................. 7-11
Sabadell - CN Barcelona ...................... 11-7
Barceloneta - Rubí ..............................22-5

Classificació 

Barceloneta 54; Sabadell 50; Terrassa 
40, QUADIS CNM 35; CN Barcelona 32, 
Canoe 30, Mediterrani 26; Sant Andreu 
25, Navarra 15, Catalunya 12; Molins 
9; Rubí  7.

20a jornada (1 d'abril)
Molins- QUADIS CN MATARÓ (18 h)

Rival força assequible
El Quadis visita un equip davant el 
qual hauria de sumar tres punts més, 
tal com va fer a la 1a volta (15-5). 
És la primera visita a aquella piscina 
en partit de Divisió d'Honor.

Total normalitat
15a jornada (25 març)
CN Terrassa - LA SIRENA CNM ........... 3-8
Moscardó - Sabadell ............................ 1-21
Mediterrani - Dos Hermanas ............15-6
Zaragoza - Sant Andreu ....................9-18
Rubí - Concepción ................................11-11
Endarrerit
LA SIRENA CNM - Moscardó .............. 15-7

Classificació 

Sabadell 45; LA SIRENA CNM 39; Sant 
Andreu 34, Mediterrani 27; Moscardó, 
Terrassa 22; Rubí  12; Dos Hermanas 9; 
Concepción i Zaragoza 5.

16a jornada (1 d'abril)
LA SIRENA CNM - Zaragoza (DS 12.45 h)

Visita del cuer
La Sirena CN Mataró rep un equip al 
qual ha de superar còmodament, tal 
com va fer a la 1a volta per 4-13 o la 
temporada passada aquí per 23-5.

Triomfen amb autoritat

Gran partit del Quadis Centre Natació Mataró. | DANIEL FERRER

Div.Honor Fem.

local va continuar intens, sense 
deixar ni xutar l'equip visitant, i 
es va mostrar efectiu en atac per 
portar el marcador fins a un 12-5 
que ja va deixar decidit el partit.

Fan sis punts en poques hores
El dissabte La Sirena CNM va gua-
nyar a Terrassa en un partit on van 
treballar especialment l'aspecte 
defensiu, després d'haver arribat 
al descans amb 3-6, i tenir el partit 
encarrilat. I en tota la segona part 
no van encaixar cap gol.

El diumenge La Sirena CNM va sor-
tir en tromba i al descans guanyava 
per 9-1. A la represa  l'equip local es 
va relaxar, permetent el Moscardó 
igualar el parcial de la 2a part, en la 
qual van tenir molts minuts les ju-
gadores més joves de l'equip local.

3  CN TERRASSA

8  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Debby Willemsz 
porteres; Liana Dance, Marina Zablith, 
Maria Bernabé, Júlia Nieto, Alba 
Bonamusa (1), Clara Cambray (2), Ciara 
Gibson (1), Marta Bach (2), Ona Mese-
guer (1), Júlia Soler, Laura López (1). 

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

15 LA SIRENA CNM

7  CN MOSCARDÓ

LA SIRENA CNM: Debby Willemsz i 
Cristina Terrado porteres; Liana Dance, 
Marina Zablith (1), Maria Bernabé, 
Júlia Nieto, Alba Bonamusa (1), Clara 
Cambray (4), Ciara Gibson (2), Marta 
Bach (1), Ona Meseguer (3), Júlia Soler 
(1), Laura López (2).
PARCIALS: 5-1, 4-0, 2-1, 4-5.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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2  CE MATARÓ

3  PREMIÀ DE MAR

CE MATARÓ: Joel, Willy, Sergio López, 
Rueda, Isma, Óscar (Palanco 64'), Fiti, 
Parri (64' Mario), Aitor (Ricky 64'), 
Sergio Urbano (Bustos 87'), Bargalló 
(Rodri 76').
GOLS: 10' SERGIO URBANO (1-0); 25' 
Julio (1-1); 30' Fede (1-2); 48' Fede (1-3); 
89' PALANCO (2-3)

2  CARMELO

1  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Izar, Ximillo 
(Othman 51'), Cristian Romero, Peque, 
Roger, Joel, Carlitos (Omar 32'), Albert 
Garrido, Joan, Aleix.
GOLS: 41' Casas de p. (1-0); 80' ALEIX 
de p. (1-1); 89' Machuca (2-1).

SEGONA
CATALANA

El Mataró no guanya el Premià 
de Mar a casa des de fa 38 anys

El CE Mataró no va poder tren-
car el malefici que arrossega quan 
el visita el Premià de Mar, al qual 
no ha pogut guanyar a casa des 
de l'any 1979. I va caure derrotat, 
perdent l'ocasió de recuperar el 
lideratge, després d'un partit ple 
de desgràcies.

I va començar bé, amb un Mataró 
autoritari que es va avançar amb 
un golàs de Sergio Urbano amb un 
gran xut quasi sense angle. Però 
poc abans de la mitja hora, va arri-
bar la primera desgràcia, quan Joel 
va aturar una falta, i la va deixar 
caure a terra, però segons l'auxiliar 
dins de la porteria. I poc després, 
en l'única jugada ben trenada per 
l'equip visitant en tot el partit va 
arribar l'empat. 

Fins al descans domini local amb 
bones ocasions sobretot una de 

Bargalló que va aturar Vilajuana 
quan ja es cantava el gol. 

I als tres minuts de la represa 
segona desgràcia. Joel surt a bus-
car una pilota fàcil però li passa 
per sobre i Fede aprofita el regal. 

Després el Mataró ho va inten-
tar de totes maneres, amb moltes 
ocasions de gol, amb xut d'Isma 
al travesser inclòs, però només va 
poder marcar Palanco. I els premi-
anencs amb només una jugada ben 
trenada havien fet tres gols.

La UD Cirera després d'un partit 

Pòquer d'aspirants

26a jornada (26 març)

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

Classificació 
Fund. Grama 51; CE MATARÓ 49; Llefià 48, 
Guineueta 46; Sant Adrià i PREMIÀ MAR 
41; Europa B 39; SANT POL 37; Sarrià 35; 
Besós BV 34; Canyelles 33; LLAVANERES 
32;  CIRERA 28; Badia 27; Martinenc B 26;   
Lloreda 22, Esp. Can Pi  18; Carmelo 14.

27a jornada (2 d'abril)

UD CIRERA - Besòs BV (DG 12 h) 
SANT POL - CE MATARÓ (DG 12 h)
PREMIÀ MAR - Canyelles (DG 12 h)
LLAVANERES - Lloreda (DS 18)

Un altre derbi maresmenc
El diumenge hi ha un altre derbi 
maresmenc, ja que el Mataró juga 
a Sant Pol on ha guanyat en la seva 
única visita fa dues temporades per 
1-3. Però a la 1a volta va costar molt 
guanyar aquí per 1-0.
Per la seva part el Cirera rep un rival 
complicat, però davant del qual no 
pot fallar. La temporada passada la 
victòria va ser per als visitants per 
1-2. I a la primera volta el resultat va 
afavorir també els barcelonins per 2-1.

Derrota a fora
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
2-1 davant el Jabac Terrassa. 
Estan en situació delicada amb 27 
punts en 14è lloc, i aquest dissabte 
(17.30 h) reben ni més ni menys que el 
Barça B, que és el líder amb 63 punts.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Cardedeu  1-0; Cadet 
(Pref) CEM - Vic 2-0; CEM B- Sant 
Andreu 1-5.

 No poden amb el malefici          
premianenc a casa

fluix no va poder puntuar al camp 
del cuer. Després d'una primera 
part amb poques ocasions els locals 
es van avançar de penal. 

A la represa es van espavilar una 
mica els d'Antonio Gonzàlez, però 
només van poder empatar també 
de penal quan faltaven deu minuts. 
I quan buscaven el gol el Carmelo 
va marcar el gol del triomf en un 
contraatac.

No puntuen al camp del cuer Lliga Nac. Juvenil

Els mataronins no van tenir la sort de cara amb el Premià. | DANIEL FERRER

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA
L'Argentona és tercer

26a jornada (26 març)

MOLINOS - La Salut ...............................5-0
Argentona - PLA D'EN BOET ................ 3-1
Cabrils - Singuerlín ............................... 2-4
LA LLÀNTIA - Pineda .............3-0 (retirat)
Premià Dalt - Districte 030 ................... 1-1
MATARONESA - Santvicentí ................. 2-3
Young Talents - Arenys Mar ................ 2-1
Turó Peira - Vilassar B .......................... 2-1
Vilassar Dalt - Cabrera ........................ 2-2
Classificació 
Young Talents Badalona Sud  58; Dis-
tricte 030 CE 55; Argentona 53; Premià 
Dalt 52; MOLINOS 48; Singuerlín 45; LA 
LLÀNTIA 44; Santvicentí 36 Vilassar 
Mar B 35; MATARONESA  34; Arenys de 
Mar i Vilassar Dalt i Turó Peira 28; La 
Salut i Cabrils 27; PLA D'EN BOET 26; 
Cabrera 22; Pineda 0.

27a jornada (2 d'abril)
PLA D'EN BOET - Cabrils (DS 18 h)
Santvicentí - MOLINOS (DG 12 h)
Singuerlín - LA LLÀNTIA (DG 12 h)
La MATARONESA no juga per retirada 
del Pineda.
Pla d'en Boet juga a casa
L'únic equip que juga a casa és el Pla 
d'en Boet que necessita guanyar un 
rival directe.

Rocafonda líder
Grup 5è (22a jornada)
JUVESPORT - ACELL CERDANYOLA ....1-4
ROCAFONDA - Tiana .............................. 3-2
JUVENTUS - Arenys Munt ....................2-0
MATARÓ ATHLETIC - Calella..................1-4
El Rocafonda és líder amb 54 punts, 
cinc per sobre de Tiana i Calella.

Molinos femení goleja
Lloretenc - MOLINOS ............................0-6
Vila Olímpica - CE MATARÓ ................... 1-1
La UD Molinos és tercer amb 43 punts 
i el CE Mataró 7è amb 33. Aquest 
diumenge juguen a casa contra 
Masnou At. (16 h) i Sant Fost (12.30 h), 
respectivament.

 El Molinos en fa cinc i és cinquè

El Molinos millor equip de Mataró de 3a. | ARXIU

Quarta Catalana
3  ARGENTONA

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Rubén Lloret, Javi, 
Marc Fernàndez (Ito Palanco 75'), Marc 
Palau, Carrasco, Silva (Cortés 75'), 
Hamza, Valencia, Valle, Carlos González 
i Vela.

La Mataronesa no va saber tancar 
el partit, en la segona meitat, i va 
acabar perdent quan el tenia molt 
ben encarrilat, i ja són set jornades 
sense guanyar. 

A la primera part van marcar 
Miguel i Aldo per arribar al des-
cans amb 2-0. I a la represa els 
arlequinats van tenir més ocasions, 
però al quart d'hora va marcar el 
Santvicentí i en el tram final van 
acabar remuntant amb dos gols.

5  UD MOLINOS

0  LA SALUT

UD MOLINOS: Dani Ramos, Isaac 
Ramos, Abel Moreno, Hèctor, Ruben 
Moreno, Roca, Badre (Nevado 71'), Au-
gusto, Gorka (García Mesa 80'), Óscar 
(Beltrán 61'), Adrián (Manrique 51').

2a Catalana Fem.

L'equip blanc-i-blau de la UD 
Molinos es va avançar amb gol de 
Gorka al quart d'hora de joc, però 
fins al descans ja no es va moure 
més el marcador. Poc després de la 
represa Augusto Campos va donar 
una mica més de tranquil·litat, que 
no va ser definitiva fins que quan 
faltaven vint minuts Badre va mar-
car de penal. Ja en el tram final 
Augusto i Adan van arrodonir el 
marcador fins a la maneta de gols. 

2  MATARONESA

3  SANTVICENTÍ

UD MATARONESA: Rafa, Oriol, Carlos, 
Comas (Mosquera 70’), Simon (Navarro 
46’), Vicente (Jurado 71’), Campaña, 
Álex, Manolo (Koke 24’), Aldo, Miguel, 
Angel i Paco.

El Pla d'en Boet no va poder pun-
tuar al camp d'un dels equips que 
lluiten per ascens. Però no els ho 
van posar fàcil als argentonins. Van 
defensar bé i prop del descans es 
van avançar amb un gol de Vela. A 
la represa continuaven defensant 
bé, però quan va arribar el primer 
gol local, l'Argentona es va desen-
cadenar i de seguida en van arribar 
dos més per sentenciar.

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 5
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31 S.MARTÍ ADRIANENC

28 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach i 
Pascual Flores porters; Dani Aguilera, 
Bernat Bonamusa (1), Jan Bonamusa 
(6), Àlex Bosch (3), Marc López (4), 
Carlos López (1), Bernat Muñoz (3), 
Marc Pey (5), Oriol Prat, Pol Vallhonesta 
(1),, Manel Núñez (3), Jaume Pujol (que 
debutava amb el primer equip, 1).
PARCIALS CADA 5': 3-2, 7-3, 10-8, 
12-11, 13-14, 17-15 descans; 20-18, 22-22, 
26-24, 28-25, 29-26, 31-28.

21 COOPE SANT BOI

31  JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich i 
Marta Espejo porteres; Irene Hernàn-
dez (4), Tinna Falconi (1), Zara Verdugo 
(1), Marina Seda, Sandra Fargas (7), 
Saray Romero (8), Clara Poo (6), Katina 
Juàrez, Glenda Alís (3), Roser Villalba 
(1), Laia Nonell.

1a Estatal               
Masculina

Els barcelonins van fer valdre 
la seva qualitat

El Joventut tenia un compromís 
difícil a La Verneda a la pista del 
2n classificat, i tot i fer un molt bon 
partit la gran actitud quedà sense 
recompensa en punts. 

El Joventut es va sobreposar al 
bon inici local (9-4) i s'arribà a po-
sar per davant (13-14), i al  descans 
es perdia de dos (17-15).

A la represa la defensa mata-
ronina en 5:1 va estar més ferma 
i Pol Gavañach molt bé sota pals, 
i quan es portaven deu minuts es 
va aconseguir empatar a 22 gols. 
Aleshores van ser petits detalls, en 
errades en passades de contraa-
tac i en atac posicional les que van 
permetre que l'equip local tornés 
a agafar avantatge de quatre gols 
quan faltaven cinc minuts i ja va 
quedar decidit el partit.

Tres per dos llocs

25a jornada (25 març)
S.Esteve Palaut. - S.Joan Despí .....23-27
Palautordera - Sarrià .......................22-30
La Roca - Bonanova ......................... 30-26
S.Martí Adr. - JOVENTUT MATARÓ...31-28
Sant Quirze -  Sant Cugat ................21-23
Montcada - Sesrovires ......................21-23
Granollers B - Bordils B .................. 29-20
Esplugues - OAR Gràcia .................. 29-20
Classificació
Granollers B 45, S. Martí 44; Sarrià 41; 
Sant Quirze 37, Sesrovires 35, Sant 
Joan Despí 30; La Roca 26; S.Cugat 21; 
JH MATARÓ 19; Montcada 18; S.Esteve 
Pal. i Palautordera 16; Bordils B 15; Es-
plugues 14, OAR Gràcia 13; Bonanova 9. 
26a jornada (1 d'abril)
JH MATARÓ- S.Esteve Palautor. (18 h) 
Primera visita de l'equip vallesà en 
partit de 1a Estatal, en partit important 
de cara a assolir la permanència.

Arriba el gran duel

24a jornada (25 març) 
Cardedeu- Vilamajor ........................ 27-28
Coope S.Boi-JOVENTUT MATARÓ .....21-31
Ascó - OAR Gràcia B .......................... 30-21
Granollers At.- Lleida Pardinyes ....31-35
Sant Quirze- Vilanova Camí ...........38-22
Gavà- Montcada .................................29-23
S.Joan Despí B- Canovelles ............24-29

Classificació 
JH MATARÓ 47, S. Quirze 43, Vilamajor 
39; Cardedeu i Lleida Pardinyes 32;  
Granollers At. 27; Canovelles 26; Vilano-
va Camí 20; Ascó 18; Sant Boi, SJ Despí 
B  16; Gavà 11; Gràcia B 7; Montcada 1.
25a jornada (1 d'abril)
JH MATARÓ - SANT QUIRZE (DS 19:30)

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: Ègara - 
JHM B  26-26; Juv. Mas (1a Cat): JHM- 
La Garriga 57-12; Cadet masc. (2a Cat): 
OAR Gràcia B - JHM 34-39; Inf. masc. 
JHM - S.Vicenç 32-22; Inf.Fem (1a Cat.): 
JHM - Banyoles 29-26.
3a Cat: Llavaneres Caldetes - Sesro-
vires B 24-26; Copa Fem.: Llavaneres 
Caldetes - Terrassa 36-28.

Només falta un punt per al títol

Bon partit a la pista del segon

El Joventut femení va guanyar amb 
força comoditat a Sant Boi, en un 
típic partit de diumenge al matí on 
va costar arrencar. En els primers 
minuts el Joventut va tenir moltes 
imprecisions en atac, però amb una 
bona defensa que va permetre arri-
bar al descans guanyant de 4 gols. 

A la represa l'equip va sortir més 
concentrat i ràpidament va agafar 
un avantatge de deu gols, diferèn-
cia que es va mantenir fins al final, 
assolint una important victòria que 
acosta l'equip al títol de lliga.

Poden ser campiones el dissabte
L'equip femení del Joventut Handbol 
Mataró es va apropant a la consecu-
ció d'un títol que fa 17 anys que no 
ha aconseguit. És líder imbatut de la 
Lliga Catalana i ha d'aconseguir un 
sol punt per a ser campió. I el més 
bonic seria no guanyar-ne un, sinó 
els dos aquest dissabte a les 19.30 
hores, en què rebrà l'Handbol Sant 
Quirze, l'únic equip que fins ara n'ha 
pogut prendre un a les noies de Jordi 
Fernàndez a la primera volta, quan 
els dos equips van empatar a 33.

Enfrontament de la 1a volta. | ARXIU

Enfrontament de la 1a volta. | ARXIU

Lliga Cat. Fem.

el Esporttot HANDBOL
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Els mataronins cauen contra 
un rival en ratxa que els 
sorprèn després del descans

Els de Charly Giralt s'enfrontaven 
aquest passat cap de setmana al 
Salt, un rival que ocupava en aquell 
moment la quarta posició a la taula 
classificatòria i que lluita per acon-
seguir una de les posicions que 
dóna accés a les fases d'ascens a 
LEB Plata. Un rival molt complicat 
com així es va demostrar a la pista.

La primera part del partit va ser 
molt igualada i, fins i tot, amb un 
lleuger avantatge per als mataro-
nins, que van marxar al descans 
dominant per 35 a 41.

A la represa, els maresmencs van 
veure com el Salt sortia molt més 
endollat, aconseguint un parcial 
que trencaria el partit a favor dels 
locals. El 31 a 9 va ser una llosa ja 
definitiva. 

Els d'Alberto Peña van anar a 
remolc tot l'enfrontament 

Els jugadors del Mataró Parc Boet 
van visitar el dissabte la complicada 
pista del CB Vic, tercer classificat 
de Copa Catalunya.

El partit va començar amb un 
ritme lent en anotació, en un pri-
mer quart que finalitzava amb 19-
13 en el marcador i on, de mica en 
mica, els locals anaven imposant 
el seu ritme de joc arribant amb 
un còmode avantatge de 41 a 28 
a la mitja part.

 A la represa, els homes d'Alber-
to Peña van intentar acostar-se en 
el marcador, però el rebot ofensiu 
dels osonencs va ser vital per seguir 
ampliant diferències. Sense encert 
en el tir exterior i amb un ritme de 
joc fora poc habitual, els mataro-
nins van acabar claudicant per una 
diferència prou significativa.

Sense sort a Girona. | ARXIU

Contundent derrota a Vic. | ARXIU

Un fatídic 3r quart condemna 
el Mataró Feimat a Salt

81  SALT

64 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (9), Guallar 
(6), Serratacó (13), Cabrera (11), Ventura 
(3), Romero (8), Espiga (5), Tardio (7) i 
Miralles (2). 14 de 36 en tirs de 2, 8 de 23 
en triples i 12 de 13 en tirs lliures.

PARCIALS: 20-19, 15-22, 31-9 i 15-14.

LLIGA EBA 
- Grup C

El Mataró Feimat cau a 
la penúltima posició
22a jornada (25-26 de març)
Salt - MATARÓ FEIMAT ......................81-64
Castellbisbal - Martorell ................76-100
Grup Barna - Menorca......................86-78
Calvià - Olivar ..................................... 67-77
Collblanc - Cornellà ..........................75-87
ARENYS - JAC Sants ......................... 59-69
Sant Nicolau - Santfeliuenc .......... 82-66

Classificació 
Calvià i Martorell, 38; Salt, 36; Menorca, 
35; ARENYS, Cornellà i Castellbisbal, 33; 
Olivar, Collblanc i Sant Nicolau, 32; JAC 
Sants, 31; Grup Barna i MATARÓ FEIMAT, 
30 i Santfeliuenc, 29.

23a Jornada (1-2 d'abril)
El Mataró Feimat buscarà mantenir la 
imbatibilitat al Mora aquest 2017 quan 
rebi la visita del Sant Nicolau Sabadell, 
aquest diumenge a les 18.30. Els valle-
sans, amb 2 victòries més, són un rival 
directe per assolir la permanència.

El Mataró Parc Boet 
és líder a l'espera del 
Sant Josep
22a jornada (25-26 de març)
Pia Sabadell - Santa Coloma ..........77-65
Sant Josep - Sant Gervasi .................. 5/4
Vic - MATARÓ PARC BOET ................ 94-68
Artés - Bisbal .....................................89-88
Santa Coloma - Sant Narcís ...........62-78
Badalonès - CN Sabadell ................ 68-69
Sant Quirze - Sant Cugat ................76-96

Classificació 
MATARÓ PARC BOET, 40; Sant Josep (-1 
partit), 39; Vic i Sant Cugat, 38; Artés, 37; 
Santa Coloma, 35; Granollers, 34; Sant 
Narcís, 31; Badalonès, 30; CN Sabadell i 
Sant Quirze, 29; Bisbal, 27; Sant Gervasi 
(-1 partit) i Pia Sabadell, 26.

23a jornada (1-2 d'abril)
El Mataró Parc Boet rep el Sant Josep 
el dissabte a les 18.05 a l'Eusebi Millán. 
És l'autèntic partit de la jornada que 
enfrontarà els dos millors equips de 
Copa Catalunya en un duel que pot ser 
molt important per saber qui ocuparà la 
primera plaça a final de temporada.

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet sense 
opcions a Vic

94 CB VIC

68 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Canals (4), 
Smith (2), Hermoso (6), Navarro (10), Ros 
(-), Franch (7), Corella (-), Pavkovic (15), 
Vàzquez (8), Rubio (8) i Forcada (8). 21 de 
38 en tirs de 2, 4 de 21 en tirs de 3 i 14 de 
19 en tirs lliures.

PARCIALS: 19-13, 22-15, 24-21 i 29-19.

el Esporttot BÀSQUET
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71  PLATGES DE MATARÓ

66 GEiEG

PLATGES DE MATARÓ: KKador (5), 
Gómez (-), Murat (2), A. García (-), 
Magriñá (2), E. García (15), López (2), 
Harris (20), Butler (14) i Keohe (11). 23 
de 49 en tirs de 2, 6 de 20 en triples i 7 
d'11 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-14, 23-13, 12-18 i 18-21.

C. CATALUNYA
FEMENINA

El duel per la quarta 
plaça augmenta
5a jornada (25-26 de març)
Barça CBS - Gramenet ..................... 79-61
Cerdanyola - Almeda ........................47-38
PLATGES MATARÓ - GEiEG ................ 71-66
Jet Qsport - Roser ........................... 45-38
CN Terrassa - Viladecans ...............50-58

Classificació 
Barça CBS, 25; Cerdanyola; 23, Gramenet, 
22; Almeda i PLATGES MATARÓ, 20; GEiEG, 
19; Jet Qsport i Roser, 17; Viladecans i CN 
Terrassa, 16.
 
6a jornada (1-2 d'abril)
El Platges de Mataró repeteix enfronta-
ment al Mora, aquest cop per començar 
la segona volta davant del CB Roser, 
a qui ja van derrotar a Barcelona a la 
primera jornada d'aquesta segona fase. 
El partit, que es disputarà el diumenge 
a les 16.30, és important per mantenir la 
lluita per assolir la quarta plaça.

La victòria, a més a més, allu-
nya el conjunt gironí amb qui 
empatava a la classificació  

El Platges de Mataró s'enfrontava 
aquest passat diumenge al GEiEG 
gironí al Mora, en un partit en què 
estava en joc el fet de poder se-
guir pressionant per aconseguir 
la quarta plaça, l'última que dóna 
accés a la final a quatre d'ascens 
a lliga femenina 2.

El partit va començar bé per a les 
mataronines, dominant el primer 
quart amb un bon ritme anotador i 
una defensa que dificultava l'encert 
de les gironines. Al final del primer 
quart el marcador era de 18 a 14. 
I al descans la diferència encara 
seria superior, 41 a 27.

A la represa, el conjunt visitant 
va intentar remuntar i, a poc a poc, 
es va anar apropant en el marcador, 
tot i que no seria suficient.

Important victòria del Platges. | D.F

El Platges de Mataró supera el 
GEiEG i atrapa el quart

3A DIVISIÓ
NACIONAL
Continuen destacats
22a jornada (25-26 de març)
Isur - Fund. Esp. Grama ....................... 4-3
Montcada - Vacarisses.........................8-6
Sant Cugat- Lliçà d'Amunt .................. 2-4
ALIANÇA MATARÓ - Castellar ...............4-1
COVER PREMIÀ - Centelles .................. 7-4
PINEDA - CANET ......................................0-2
Montsant - ARENYS DE MUNT ............. 4-2
Arrels - SAN JOAN VILASSAR.............. 3-2

Classificació 
ALIANÇA MATARÓ, 52; CANET, 48; Lliçà 
d'Amunt, 47; Vacarisses, 40; Montcada, 
37; Isur, Fund. Esp. Grama i Montsant, 
35; COVER PREMIÀ, 33; Arrels, 29; Sant 
Cugat, 26; Castellar, 24; Centelles, 19; 
SAN JOAN VILASSAR, 18; ARENYS DE 
MUNT, 14 i PINEDA, 11.

23a jornada (1-2 d'abril)
l'Aliança Mataró visitarà la pista del 
Fundació Esportiva Grama aquest 
diumenge a les 19.30, un rival que ha 
perdut gas aquesta segona volta.

La plantilla, abans del partit. | CEDIDA

Els mataronins mantenen els 
4 punts de marge al 
capdavant de la classifiació

Vuitena victòria seguida del Futsal 
Aliança Mataró que la setmana pas-
sada va superar 4-1 al FS Castellar, 
un dels equips de la zona baixa que 
lluita per la permanència, però que 
com ja va passar a la primera volta 
no va posar les coses gens fàcils. 
Malgrat tot, els mataronins sempre 

van anar per davant en el marca-
dor aconseguint la victòria final 
que els manté en primera posició.

4  ALIANÇA MATARÓ

1  CASTELLAR

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

Vuitena victòria consecutiva 
del Futsal Aliança Mataró

www.eltotesport.com |  P. 8BÀSQUET - FUTSAL
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6  MIS IBÉRICA MATARÓ

3  GEIEG

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

3  MEDICARE SYSTEM

0  LAS ROZAS

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ari 
Escalas, Carla Fontdeglòria, Ona Caste-
llví (1), Aina Florenza (2), Xantal Piqué; 
Joana Xicota, Júlia Canal, Anna Fontde-
glòria, Aida Anton i Èrika Arellano (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Els mataronins van remuntar 
un partit que s’havia compli-
cat d’inici per resoldre amb 
un clar 6-3 

L'equip va començar una mica fred 
i els visitants es van avançar de 
contraatac. Menys d'un minut des-
prés, però, Marc Figa va restablir la 
igualtat al marcador definint per-
fectament un contracop. La galleda 
d'aigua freda va arribar al minut 
9, amb un gol visitant des del seu 
camp. Molt travat estava el par-
tit, i es notaven els nervis locals 
per necessitar la victòria. Però fi-
nalment, Èric Florenza empatava 
abans del descans.

Les mataronines van ser, en 
tot moment, molt superiors a 
l’equip madrileny i pensen a 
mantenir-se

El Medicare System Mataró va gua-
nyar la primera de les nou finals que 
li quedaven fins a final de tempora-
da, nou partits que han de permetre 
a l’equip d’Albert Larrea sortir de 
les places de descens. L’equip va 
guanyar el partit amb superioritat 
i bones sensacions.

La primera part va ser de domini 
local, tot i que Ari Escalas va haver 
de solucionar alguna ocasió de les 
visitants. El primer i únic gol de la 
primera part va arribar de falta di-
recta. Ona Castellví va executar-la 
magistralment i amb l’1-0 es va ar-
ribar al descans del partit.

A la segona part, ben aviat, Aina 

A la segona part, els locals van 
sortir molt concentrats i van re-
soldre contundentment el partit 
amb 3 gols abans del minut 7. Èric 
Florenza va conduir un contracop, 
donant una assistència magistral a 
Cantero, llavors Marc Figa anotava 
de penal, i seguidament Oriol Lladó 
després d’una bona jugada d’equip. 
El partit semblava sentenciat, l’afi-
ció respirava tranquil·la i el Front 
Mataroní animava sense descans. 
I tot i que al minut 10, arribava el 
5-3, el partit no va perillar en cap 
moment i Èric Serra va sentenciar.

Pugen fins al setè lloc
Jornada 21
Sant Feliu - Lleida Alpicat ........................ 3-1
Palafrugell - FC Barcelona B ..................4-4
Arenys de Munt - Raspeig........................6-1
SHUM Maçanet - Vilanova ....................... 3-2
Calafell - Asturhockey ............................. 5-2
MATARÓ - GEiEG.......................................... 6-3
Tordera - Sant Cugat ................................3-6

Classificació
Palafrugell 43; Arenys de Munt 39; Sant 
Cugat 38; Asturhockey 37; Tordera (+1) 
34; Sant Feliu 33; MATARÓ i Barça B 31; Al-
picat 30; Calafell i Maçanet 29; Vilanova 
27;  GEiEG 12; Raspeig (+1) 4 punts.

El líder visita el Jaume Parera
Aquest dissabte a les 20.30 el CH Mataró 
rep al Palafrugell, líder, i que a falta de 5 
jornades té l'ascens a tocar, però encara 
necessita punts per assegurar-lo. A la 
seva pista ja es va donar la sorpresa, 
i els mataronins volen repetir. Des del 
Front Mataroní demanen ajuda per 
donar un suport extra a l'equip i intentar 
derrotar de nou al líder, puges al Parera?

Encara queda esperança
Jornada 18
Alcorcón - Bigues i Riells ........................2-0
Rivas Lagunas - Palau Plegamans ....... 2-2
Sfèric Terrassa - Sant Cugat .................. 7-0
Voltregà - Gijón .......................................... 2-4
Cerdanyola - Manlleu ............................... 2-2
Liceo - Vilanova ..........................................1-0
MATARÓ - Las Rozas .................................3-0

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 15; Sant Cugat 7.

Visita al potent Manlleu
Aquest dissabte a la tarda les noies 
de Larrea visitent el Manlleu, quart 
classificat i on de ben segur serà molt 
complicat seguir sumant per pensar en 
la permanència, però l'equip osonenc 
va guanyar a Mataró tan sols per un gol 
(3-4). Per què no pensar en positiu?

3a victòria consecutiva del Mis 
Ibérica Mataró, que permet somiar 

El Medicare System s'aferra a les seves opcions 

Els mataronins celebrant un gol. | D.F

OK Lliga Femenina

Florenza va tranquil·litzar els ànims 
amb un golàs espectacular supe-
rant a la portera amb un xut a l’es-
caire. I després de diverses ocasions 
molt clares, un altre cop Florenza 
anotava, amb un altre xut precís.

FOTO: JR CASTELLVÍ

el Esporttot HOQUEI PATINS
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El Torrot- CNM primer a la 2a fase 
de la Lliga Catalana de Natació

Va quedar primer en el grup 
que es disputava a Igualada, 
amb moltes victòries 
individuals

L'equip absolut del Torrot-CN 
Mataró de natació va aconseguir 
el 1r lloc en la jornada celebrada a 
Igualada de la 2a fase de la Lliga 

Cat. de Clubs en piscina de 25 m.
Les grans actuacions individuals 

de tots els nedadors, amb molts pri-
mers llocs i més posicions de podi, 
van possibilitar que al final de la 
competició el @torrot-CNM quedés 
en primer lloc amb 775,5 punts, 
per davant de l'Igualada (663,5), 

L'equip del Torrot - Centre Natació Mataró. | ARXIU

el CN.Sant Feliu (627), el CN.Atl.
Barceloneta (515,5), el CN.Sant 
Andreu (429,5) i el Granollers (424).

Els nedadors participants van 
ser: Carla Chaves, Aina Triola, 
Helena Ruiz, Maria Rossiñol, Marina 
Martínez, Judith Pueyo, Clàudia 
Rodrigo, Júlia Tomico, Irene Van 
Snoek, Laia Abella, Berta Cambray, 
Roger Rabassa, Adrian Gonzàlez,  
Pol Cantó, Ferran Ares, Martí 
Penedès, Guillem Pujol, David 
Chaves, Pau Ruiz, Guillem Teodoro 
i Joan Bocanegra.
Van obtenir primers llocs: Maria 
Rosiñol en 400 lliures (4:26.77), 
Martí Penedès en 400 m lliures 
(3:59.33) i 400 m estils (4:33.96), 
Pol Cantó en 100 m braça (1:06.57), 
Aina Triola en 200 m esquena 
(2:19.73), Guillem Pujol en 100 m 
papallona (57.77) i 200 m papa-
llona (2:03.15) i Adrian Gonzàlez 
en 200 m lliures (1:55.73).

Bona actuació de Marc Fernàndez 
al Camp. d' Espanya cadet de cros

Tennis - AlbertRamos cau 
en segona ronda de Miami

Albert Ramos (24è del rànquing 
mundial), després d'haver quedat 
exempt de la primera ronda, va 
caure a la segona al Torneig ATP-
1000 de Miami. Va perdre en tres 
sets davant el txec Jiri Vesely (54è 
del món) per 7-6, 4-6, 6-3.

Hockey Herba - Sort opo-
soda per als equips del IHC

L'equip masculí de l'Iluro HC va 
perdre de forma contundent a casa 
per 0-4 davant un rival directe com 
és l'AD Rimas de Terrassa. Amb 
aquest resultat l'equip taronja que-
da ja en l'avant-penúltima posició 
de la Fase de Permanència a la 1a 
Divisió Catalana, però encara amb 
4 punts sobre la zona de descens.

El femení va guanyar al camp del 
FC Barcelona, que és el cuer, per un 
clar 1-5. Amb aquest resultat l'Ilu-
ro HC continua en 5è lloc de la 2a 
Divisió Catalana i en disposició de 
poder jugar fases d'ascens.

El mataroní va aconseguir 
el 6è lloc individual 
i bronze per equips

El passat diumenge es va disputar a 
Don Benito (Badajoz) el campionat 
d'Espanya de cros cadet.

L'atleta mataroní Marc Fernán-
dez, del GA Lluïsos, hi va partici-
par amb la selecció catalana cadet 
d'atletisme, erigint-se en el líder de 
l'equip per entrar 6è a 11 segons del 
bronze. A més a més, en la competi-
ció per equips, la selecció Catalana 
va obtenir el bronze, per darrere 
de les de Castella Lleó i Madrid. 

7 medalles al campionat de 
Catalunya en pista coberta 
Special Olympics
El passat diumenge es va dur a 
terme a Sabadell el Campionat de 
Catalunya en pista coberta ACELL-
Special Olympics. I allà cinc atle-
tes del club FEM Esport Mataró 
van debutar representant al G.A. 

Lluïsos Mataró, gràcies al conveni 
de col·laboració signat la setmana 
passada, amb un excel·lent balanç 
de 7 medalles, pujant tots 5 atle-
tes al podi.

Manolo Osorio fou doble campió 
en 200 i 400, Federico Martellacci 
1r en 60 i 2n en llargada, Elena 
Podadera 2a en pes i 4a en 60, 
Rafa Parull 3r en pes i 4t en 60 i 
Oriol Morgades 3r en 60 i 5è en pes.

El G.A. Lluïsos Mataró a la seva 
pàgina web manifesta que està 
molt orgullós de poder comptar 
amb tots ells a les seves files.

Els 5 atletes i l'entrenadora. | GALLUISOS
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El Centre Natació Mataró va 
aconseguir el 4t lloc en 
categoria femenina 
i el 5è en masculina

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Cerdanyola del Vallès 
l'última prova puntuable per la Lliga 
Catalana de Duatló, on va participar 
l'equip de duatló del Centre Natació 
Mataró., intentant aconseguir els 
últims punts en joc.

En un recorregut de 5-20-2,5 i un 
ritme molt intens des del principi, 
en nois, l'actuació més destacada 

va ser la de Pablo López, que va 
fi nalitzar novè absolut.

En noies, la més destacada va 
ser la debutant Ivana Peralta que 
gràcies a una gran progressió en 
el tram de bici va assolir la 10a po-
sició absoluta. També a destacar 
la 15a posició absoluta i 3a de la 
categoria cadet de la Júlia Raja.

Per equips, els nois van fi nalit-
zar 5ns i les noies 6es. Un resultat 
que va provocar el 4t lloc defi nitiu 
en noies i el 5è en nois a la Lliga 
Catalana de Duatló 2017.

Final de temporada de la Lliga 
Catalana de duatló 2017

L'equip del Centre Natació Mataró desplaçat a Cerdanyola del Vallès. | CEDIDA

Es disputa l'Open 
d'Esp. de Poomsae

2 podis de l'AE Sincro Mataró als 
Campionats de Catalunya júniors

Van obtenir el subcampio-
nat en duet i el tercer lloc per 
equips

El passat dissabte dia 25 de Març les 
nedadores de l’equip júnior de l’As-
sociació Esportiva Sincro Mataró 
van participar en  el Campionat 
de Catalunya de rutines d’hivern 
celebrat a Tarragona.

Les nedadores Laura Garcia i 
Vanessa Ligos es van proclamar 

subcampiones de Catalunya en 
la modalitat de duet, i juntament 
amb les seves companyes Bruna 
Busquets, Laura Cano, Ona Turati, 
Ivet Estrader i Paula Albertuz, van 
pujar al tercer graó del podi per 
recollir la medalla de bronze ob-
tinguda en la modalitat d’equip. 
D’altra banda, Laura Garcia va fi -
nalitzar cinquena en la modalitat 
de solo i Vanessa Ligos ho va fer 
en desena posició.

El podi d'equips amb l'AE Sincro (dreta) i Laura Garcia i Vanessa Ligos. | CEDIDES

El Tonbal va aconseguir-hi 
5 medalles, mentre que el 
Hwarang va aportar-hi 3 
lluitadors

El passat 24 de març es va disputar, 
en el pavelló Pitiu Rochel d'Alacant, 
l'Open d'Espanya en modalitat de 
Poomsae, puntuable per a la con-
fecció de l'equip espanyol que par-
ticiparà en el pròxim europeu de 
Grècia, on els clubs mataronins del 
Tonbal i el Hwarang van aportar-hi 
lluitadors.

Pel que fa al Tonbal, a més a més, 
va aconseguir cinc medalles, divi-
dides en 2 ors, 1 plata i 3 bronzes. 
Els ors van ser per a Imanol Martín 
en categoria cadet i el trio júnior 
masculí format per Héctor Poza, 
Òscar Montoro i Jon Avellaneda.
11 medalles del Taekwondo Mataró 
al campionat infantil de poomsae
De les 11 medalles obtingudes, des-
taca l'or de Marc Vila en categoria 
de -33kg.

Gimnàstica Rítmica - 
Mateu i Aragón es 
classifiquen per al Camp. 
Espanya Base
El passat 19 de març les gimnastes 
del Rítmica Mataró, Xènia Aragón 
i Denisse Mateu, es van classifi car 
per al Campionat d'Espanya Base 
que es farà a Guadalajara del 26 al 
30 d'abril. Gran èxit per a un club 
que només té 6 mesos d'activitat.

Futbol - Marta Torrejón 
busca la classificació per 
a semis de la Champions

Aquest dimecres el primer equip 
femení del Futbol Club Barcelona, 
on hi juga la mataronina Marta 
Torrejón, es disputa el pas a les 
semifi nals de la Champions League 
al Miniestadi davant del Rosengård, 
després d'aconseguir la victòria a 
l'anada per 0 a 1.
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Ja tenim finalistes per a la Nit de l'Esport 2017

Foto de família de l'edició del 2016. | ARXIU

Clàudia Luna va ser 
l'esportista de l'any 2015

El pròxim dilluns dia 3 d'abril a 
partir de les 20 hores, al Teatre 
Monumental, se celebrarà la gala 
de la Nit de l'Esport 2017. Una festa 
que va començar el gener de 1955 
sota l'impuls de Josep Gomà i Carol, 
i en el decurs de la qual es premi-
en els més destacats esportistes i 
equips de Mataró, així com altres 
persones i entitats relacionades 
amb el món de l'esport de la nos-
tra ciutat. 

Després d'una llarga tasca el 
Jurat ja ha escollit els fi nalistes 
que han estat aquests, citats per 
ordre alfabètic:

Infantil femení: 
Artacho, Anna (tir esportiu, TE Mataró)
Barrera, Patrícia (futbol sala, Futsal Mataró)
Bernaola, Carla (taekwondo, CD Tonbal)
Rabadan, Aina (atletisme, CA Laietània)
Vilà, Carla (atletisme, CA Laietània)

Infantil masculí: 
Anfruns, Jordi (patinatge, PA Mataró)
Daura, Pol / Ruiz, Jan (waterpolo, CN 
Mataró)
Fernàndez, Marc (atletisme, GA Lluïsos)
Marrón, Nicolàs (futbol sala, Futsal Mataró)
Martínez, Imanol (taekwondo, CD Tonbal)

Cadet femení: 
Dorda, Marta (hockey herba, Iluro HC)
Ferreres Estel (natació sincronitzada, CN 
Granollers)
Gaspar, Mariona (atletisme, CA Laietània)
Martínez, Marina (natació, CN Mataró)
Ruiz, Hannah (atletisme, CA Laietània)

Cadet masculí: 
Adalid, Sergi (atletisme, GA Lluïsos)
Calle, Eduardo (handbol, FC Barcelona)
Lara, Adrià (futbol sala, Futsal Mataró)
Palou, Arnau (tir esportiu, TE Mataró)
Sheyngezikht, Leonid (tennis, CT Mataró)

Juvenil femení: 
Ballesteros, Martina (atletisme, CA 
Laietània)
Bonamusa, Alba (waterpolo, CN Mataró)
Dorda, Sara (atletisme, AA Catalunya)
Ferreras, Berta (natació sincronitzada, CN 
Kallípolis)
Vigara, Lídia (natació sincronitzada, CN 
Granollers)

Juvenil masculí:
Aleñà, Carles (futbol, FC Barcelona)
Garcia, Daniel (bàsquet, CB Hospitalet)
Gonzàlez, Mario (tir esportiu, TE Mataró)
Honrubia, Arnau (natació, CN Sant Andreu)
Pujol, Guillem (natació, CN Mataró)

Sènior femení: 
Bach, Marta/ López, Laura/ Tarragó, Roser 
(waterpolo, CN Mataró)
Cantó, Berta (natació, CN Mataró) 
Flores, Laia (bàsquet, Univ. South Florida)
Gonzàlez, Raquel (atletisme, FC Barcelona)
Mestre, Irene (fotosub, SPAS Mataró)

Sènior masculí: 
Casas, Martí (hoquei patins, CP Vic)
Garcia Bragado, Jesús Angel (atletisme, CA 
Laietània)
Garriga, Jordi (billar, CB Mataró)
Ramos, Albert (tennis, RCT Barcelona)
Rabassa, Roger (natació, CN Mataró)

Equips infantil
Centre Natació Mataró masculí (waterpolo)
Club Escacs Mataró masculí (escacs)
Futsal Mataró masculí (futbol sala)

Equips cadets
Centre Natació Mataró femení (triatló)

Club Hoquei Mataró femení (hoquei patins)
Futsal Mataró masculí (futbol sala)

Equips juvenils
Centre Natació Mataró masculí (tennis 
taula)
Club Hoquei Mataró femení (hoquei patins)
Futsal Mataró femení (futbol sala)

Equips sèniors
Centre Natació Mataró fem. (tennis taula)
Centre Natació Mataró fem. (waterpolo)
Rem Mataró (llagut català banc fix)

ELS PREMIATS COM A MILLORS 
ABSOLUTS
L'any 1989, i corresponent a l'any 
1988, es va concedir per primera 
vegada el guardó al millor espor-
tista absolut de Mataró estigués o 
no en un club de la nostra ciutat i 
triat entre els guanyadors de les 
diferents categories. 

Aquell primer any es va concedir 
ex-aequo a Pere Robert (waterpolo) 
i Sílvia Parera (natació), que havien 
estat als Jocs Olímpics de Seül. 

La resta de guardonats han estat:
1989  ............Joaquim Fernàndez (natació)
1990 ............. Jonatahan Garrido (ciclisme)
1991 ..............Joaquim Fernàndez (natació)
1992 .......................... Sílvia Parera (natació)
1993 .......................... Sílvia Parera (natació)
1994 .............Joaquim Fernàndez (natació)
1995 .......................... Sílvia Parera (natació) 
1996 .............Joaquim Fernàndez (natació) 
1997 ............................Edu Pérez (atletisme) 
1998 ............................Edu Pérez (atletisme) 
1999 .....................Núria Martínez (bàsquet) 
2000 ...........Marta Bartrés (hoquei patins) 
2001 ..................... Alba Planas (gimnàstica) 
2002 .................Gàlia Dvorak (tennis taula) 
2003 ....................Núria Martínez (bàsquet) 
2004 ....................Núria Martínez (bàsquet) 
2005 .................Gàlia Dvorak (tennis taula) 
2006 ..................... Jordi Garcia (waterpolo) 
2007 ....................Núria Martínez (bàsquet) 
2008 ................Eduardo Gonzalo (ciclisme) 
2009 ...................... Mariona Ortiz (bàsquet) 
2010 .....................Núria Martínez (bàsquet) 
2011 ....................Roser Tarragó (waterpolo) 
2012 .....Roser Tarragó i Marta Bach (wat.) 
2013 .....Roser Tarragó i Marta Bach (wat.)
2014   ...................Núria Martínez (bàsquet)
2015 ............................ Clàudia Luna (triatló)
2016 ...............................................................???
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Ghost in the Shell  

 12:00  12:30  16:00  18:15  19:15  20:30  22:45  23:45  01:00

 [exc. dj.] 21:30       [En VOSE] 12:15        [En VOSE dm.]  21:30

Mañana empieza todo  12:10  16:30  19:00  21:30  00:00

 [En VOSE dm.]  22:20

Los Pitufos: la aldea escondida   [dv.-dg.+dc.] 19:00

 12:00  16:00  17:00  18:00  20:30         [En cat.]  12:30  16:10  18:30

The Green Hell [dj.] 20:15 

El bar 12:15  16:00  20:30  22:45  01:00        [exc. ds.] 18:15  

La Bella y la Bestia [dm. i dj.] 20:45  [dj.] 17:00 

 12:00  12:30  16:20  18:05  19:05  19:40  21:50  23:30  00:30

        [En VOSE] 12:15        [En VOSE dm.]  20:45

Incerta Glòria [En català] 22:25  00:50       [exc. dj.] 20:00

Kong: la isla calavera 18:00  20:30  00:45     [exc. dj.] 22:20

Logan 16:20  21:50  00:40       [dl.-dm.+dj.] 19:00

Es por tu bien 16:00  18:10  20:15  23:00  01:00

Moonlight  01:00   [dv.-dg.+dc.] 16:30 El guardián... [exc. dm.] 22:20

Redención       16:00  22:30    Ballerina 12:10  16:10    [ds.] 18:15

Crudo                     01:00         Batman lego 12:15

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

Incerta Glòria 21:30 (30 març)    19:00  21:00 (31 març)     

 17:00  19:00  21:00 (1 abril)      17:0  19:00 (1 abril)          

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

Manual de un tacaño 18:00 (1 abril)        20:00 (2 i 3 abril)

 20:00 (4 abril) (VOSE) 

La comunidad de los corazones rotos 18:00 (1 abril)        

 18:00 (2 abril)        20:00 (3 i 4 abril)(VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Ghost in the Shell  

 16:00  18:10  20:20  22:30       [dv.-dg.] 19:00  20:15         [dl.-dj.] 19:30

Mañana empieza todo  

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

Los Pitufos: la aldea escondida  

 16:15  17:00        [dv.-dg.] 18:15  20:15         [dl.-dj.] 17:45  18:30  20:30

Locas de alegría 18:20

El bar 20:30  22:30

Imperium 22:00

La Bella y la Bestia 16:00  19:00  22:15       

 [dv.-dg.] 18:00         [dl.-dj.] 20:00         [dm. sessió nadons] 18:00

Incerta Glòria [En català] 16:10  22:00

Kong: la isla calavera 22:20

El guardián invisible [dv.-dg.] 22:40         [dl.-dj.] 22:20

Es por tu bien 16:15  20:30      [dv.-dg.] 18:15         [dl.-dj.] 18:00

Ballerina 16:00

encara no ens segueixes 
al Facebook?

@totmataro
twitter.com/totmataro

encara no ens segue ixes 

al twitter?

facebook.com/totmataro

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

 CINEMES HORARI 1765.indd   2 29/3/17   18:47



Cinema: Redacció

 El primer llargmetratge de la ca-
talana Carla Simón, 'Estiu 1993', 
continua recollint reconeixements. 
Després de fer la première mundial 
a la Berlinale 2017, i endur-se del 
festival cinematogràfi c de Berlín el 
Premi a la millor òpera prima i el 
Gran Premi del Jurat de Generation 
KPlus, ha estat guardonada aques-
ta setmana amb la Bisnaga d'Or 
de la 20a edició del Festival de 
Cinema de Màlaga. La cinta ex-
plica la història de la Frida, una 
nena de sis anys que afronta un 
primer estiu amb una nova família 

Estiu 1993 triomfa al Festival de Màlaga
És el primer llargmetratge de Carla Simón

adoptiva després que hagi mort la 
seva mare. El fi lm està basat, en 
part, en la infància i els records 
de la directora. 'Estiu 1993', que 
es va projectar dijous, havia estat 
de les millors valorades del festi-
val malagueny per la crítica. La 
pel·lícula competia en la secció 
ofi cial de llargmetratges de fi c-
ció, on també concursaven dues 
propostes catalanes més, 'Brava' 
i 'Nieve Negra'.

A la secció paral·lela Zonazine, 
la gran triomfadora ha sigut l'òpe-
ra prima de la barcelonina Elena 
Martín: 'Júlia ist'.

  

Un moment de la pel·lícula

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. 1763
"Lumière"

Guanyadors:
· Carla Puerta Baena
· Ferran Garcia i Garcia

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

encara no ens segueixes 
al Facebook?

@totmataro
twitter.com/totmataro

encara no ens segue ixes 

al twitter?

@totmatarofacebook.com/totmataro

núm. 1765 del 31 de març al 6 d'abril de 2017
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ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS-CLIMATITZACIÓ

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

Pressupostos sense compromísPressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

Cinemes Les estrenes núm. 1765 del 31 de març al 6 d'abril de 2017

GHOST IN THE SHELL

Scarlet Johanson protagonitza aquesta 
aclamada saga de ciència-ficció que 
mostra la història de 'The Major', un hí-
brid cyborg-humà femení que treballa en 
operacions especials dirigint la Secció 9, 
un grup operatiu d'elit.  
Direcció: Rupert Sanders
Intèrprets: Scarlett Johansson, Michael 
Pitt i Juliette Binoche.
120min

LOS PITUFOS II

La Barrufeta i els seus germans busquen 
un llegendari poble perdut en el Bosc 
Encantat mentre també ho fa el malvat 
mag Gargamel. Un camí ple d'aventures 
durant el qual alguns misteris dels ba-
rrufets sortiran a la llum.
Direcció: Kelly Asbury
Intèrprets: Animació
89min

ÚLTIMOS DÍAS...

Davant la fatiga i les al·lucinacions i 
enmig d'un paisatge àrid, Jesús es tro-
ba amb el seu pitjor enemic: el Diable. 
Aquest intentarà temptar a l'exhaust 
viatger. 
Direcció: Rodrigo García
Intèrprets: Ewan McGregor, Tye Sheri-
dan, Ayelet Zurer i Ciarán Hinds
95min

MAÑANA EMPIEZA TODO

En el sud de França Samuel viu tranquil 
fins que un antic amor li deixa en braços 
a un infant acabat de néixer, la seva filla. 
Incapaç de cuidar-la, marxa a Londres 
amb la intenció de tornar-la a la seva 
mare, però aquesta ha desaparegut.
Direcció:  Hugo Gélin
Intèrprets: Omar Sy, Clémence Poésy, 
Antoine Bertrand i Gloria Colston
115min

MESA 19

Cansats de ser aquells que ningú vol en 
un casament, als qui apleguen en una 
mateixa taula perquè no encaixen en 
cap altre lloc, els membres de la taula 
de convidats decideixen fer alguna cosa 
al respecte. 
Direcció: Jeffrey Blitz
Intèrprets: Anna Kendrick, Amanda 
Crew, Lisa Kudrow, Wyatt Russell
87min

EL REY DE LOS BELGAS

El rei dels belgues visita Istanbul quan 
Bèlgica es col·lapsa i es veu obligat a 
tornar ràpidament al seu regnat. Però 
una tempesta fa tancar l'espai aeri i les 
comunicacions. 
Direcció: Peter Brosens, Jessica Wood-
worth
Intèrprets:  Peter Van den Begin, Lucie 
Debay, Titus De Voogdt
93min
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 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 famílies irlandeses desta-
quen per tenir una gran amabili-
tat, proximitat i bon tracte amb els 
estudiants. Així doncs, l’esforç de 
l’alumne per comunicar-se amb 
persones natives que només par-
len en anglès, li donarà la con-
fi ança sufi cient per desenvolu-
par-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.

Per garantir la vostra màxima 
confi ança i tranquil·litat, tots els
estudiants estaran supervisats per 
un monitor que els acompanyarà
en els vols d’anada i tornada, i du-
rant tota l’estada. Aquest serà el
responsable de què el programa 
funcioni correctament, fent-se
càrrec dels alumnes en tot 
moment.

Finalment, 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.

Per a més informació poden con-
tactar amb nosaltres a través de la
web www.globalenglish.cat, a 
l’email info@globalenglish.cat o 
trucar al telèfon 93.757.33.16.

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

Publicitat
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L'Aleix Merino amb el seus pares

En aquesta ocasió des del Tot Mataró ens proposem 
aprofundir en aquesta patologia degenerativa tan 
desconeguda i poc comuna, descobrint què és el 
Tay-Sachs, què provoca en el cos dels afectats, així 
com conèixer-ne els avenços i investigacions cien-
tífi ques que s’estan portant a terme i les organitza-
cions que treballen per mantenir l’esperança de les 
famílies afectades per aquesta malaltia sense cura.  
El Tay-Sachs és una malaltia molt minoritària, rara i 
d’herència genètica que es manifesta generalment 
passats els primers mesos de vida. Afecta el sistema 
nerviós central i malauradament, de moment, no té 
cura. En el cas de l’Aleix, els primers símptomes van 
aparèixer quan tenia sis mesos perquè els metges 
van observar que la seva edat òssia era inferior a 
la que li corresponia. El nom prové dels metges que 
van investigar-ne l'origen i desenvolupament: Warren 
Tay i Bernard Sachs.

Una persona malalta de Tay-Sachs té una quantitat 
inferior a la necessària per viure de l’enzim ‘hexo-
saminidasa’, el qual té la funció de descompondre 
els residus tòxics generats per l’activitat cerebral. 

L 
a primera edició de la festa solidària 
‘Un somriure per l’Aleix’ que va tenir 
lloc ara fa un any va generar una ona-
da de solidaritat i implicació inèdita a 

la ciutat. Un grup de pares van bolcar els seus 
esforços en organitzar una festa popular per 
ajudar l’Aleix Merino, l’infant de llavors 4 anys 
que després de diversos anys buscant respostes 
havia estat diagnosticat amb una patologia poc 
freqüent: el Tay-Sachs. 

Uns mesos després d’aquest gran esdeve-
niment l’Aleix va rebre el reconeixement dels 
ciutadans en ser escollit com a guanyador del 
Mataroní de l’Any, certamen organitzat pel Tot 
Mataró que se celebra anualment. A més, aquest 
diumenge 2 d’abril torna la festa solidària per 
recaptar fons per a la investigació: la 2a edició 
d’’Un somriure per l’Aleix’.  

 Daniel Ferrer 

Una malaltia que
no té curaREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Coneguem més el Tay-Sachs, l'enemic contra el 
que lluita, somrient, Aleix Merino

Tot Reportatge taysachs.indd   2 28/3/17   11:25
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La cèl·lula en un pacient sa absorbeix i recicla els 
residus deixant-los en un espai que fa la funció de 
dipòsit. En els afectats per la malaltia no es realit-
zen les tasques de neteja, s’acumulen els residus i 
provoquen la infl amació d’algunes zones del cervell. 
A partir d’aquí, les cèl·lules comencen a fallar i mo-
ren progressivament. La defi ciència d’aquest enzim 
vital en els afectats provoca danys irreversibles en 
el sistema nerviós central. En cada pacient el pro-
cés és diferent en funció de la quantitat d’enzim 
‘hexosaminidasa’ del qual el seu cos disposa, dels 
símptomes manifestats i del tipus de Tay-Sachs que 
afecta: l’infantil, el juvenil o el que apareix en adults, 
el tipus menys freqüent.

La malaltia és causada per un gen defectuós si-
tuat en el Cromosoma 15 i només es pot arribar a 
desenvolupar si els dos pares en són portadors. En 
aquest cas, l’infant tindrà un 25% de possibilitats de 
manifestar el Tay-Sachs. Per altra banda, si només 
un dels primogènits és portador, el nen també esde-
vindrà portador, és a dir, no manifestarà la malaltia 
però la podrà transmetre a les següents generacions. 
Qualsevol persona en pot ser portadora, però el 

Tay-Sachs és molt comú entre la població jueva 
Ashkenazi, l’ètnia on té origen el gen i en la que una 
de cada 27 persones n’és portadora. Els estudis rea-
litzats han demostrat que entre la població general, 
la prevalença de la patologia és d’1 de cada 360.000 
naixements. Cal destacar, però, que 1 de cada 300 
persones és portadora no afectada de la malaltia.

Front comú al diagnòstic

A l’estat Espanyol hi ha una dotzena d’infants com 
l’Aleix afectats per la patologia, però a Catalunya 
n’és l’únic. Una vintena de famílies que s’han vist 
colpejades de manera directa o indirecta per la sin-
gular malaltia s’han unit per formar La Associación 
Acción y Cura para Tay-Sachs (ACTAYS). Tots ells 
tenen un objectiu comú: promoure la investigació 
científi ca i teixir una xarxa de suport per fer front 
conjuntament a aquest diagnòstic. 

Segons explica David Merino, el pare de l’Aleix, gràci-
es a ACTAYS s’han posat “en contacte amb els altres 
pares” que en l’àmbit personal “és el millor suport 
que podem tenir”, per destinar fons a les dues línies 
d’investigació existents sobre la malaltia i per donar 
ajuda econòmica a les famílies amb infants afectats 
que ho necessiten. Segons en David Merino, “tots els 
pares d’Espanya afectats hem esdevingut una famí-
lia” i, quan marxa un infant malalt, “se’n va una part 
de nosaltres”, comenta amb afectació.

ACTAYS fa un pas més enllà promovent la sensibilit-
zació i el coneixement d’aquesta malaltia rara, així 

La patologia es pot 
diagnosticar amb 
una anàlisi o un test 
prenatal

Reportatge
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La família de l'Aleix 
va estar fins als 
quatre anys sense 
saber què li passava

humans però “ha de passar una inspecció mèdica 
per passar a l’exterior” que tardarà un any. “Aquesta 
és la nostra guerra perquè no pot ser que calgui es-
perar tant per ajudar als nens”, critica David Merino. 

En el cas del Tay-Sachs, la malaltia es pot detectar 
amb facilitat si es posen en marxa els dos mitjans de 
diagnosis que es coneixen actualment. Per una ban-
da, una sola anàlisi pot mostrar si algú n’és portador 
i, per l’altra, es pot fer un test prenatal per conèixer 
la salut del nadó i detectar la patologia.

La família de l’Aleix va estar fins als 4 anys sense 
saber quina malaltia afectava el seu fill, perquè l’únic 
senyal que manifesten tots els afectats és “una petita 
taca a l’ull de color cirera”, explica el pare. En el seu 
cas no coneixien que era una malaltia neurodegene-
rativa ni se li veia la taca a l’ull i, per tant, la detecció 
va ser molt complexa. “Els metges anaven cercant 
segons els símptomes” i estaven desorientats, afirma. 

A més, explica que no coneixien que els pares fossin 
portadors de la malaltia i, per tant, no es van fer les 
proves senzilles de detecció del Tay-Sachs. “Com 
que som tant pocs i no hi ha gaires estudis desen-
volupats” no es coneix com afectarà la patologia.

com del Sandhoff, una patologia de degeneració del 
sistema nerviós central amb els mateixos símptomes 
que el Tay-Sachs. D’aquesta manera promouen l’am-
pliació dels sistemes de prevenció, diagnòstic i de-
tecció ràpida de les patologies, que podria ser més 
àgil si es conegués la patologia amb profunditat. 

Dues línies que aporten esperança

Un any després de la gran implicació que van demos-
trar els mataronins en la primera edició de la festa 
solidària, arriba un nou matí ple d’activitats amb un 
objectiu clar: recaptar fons per continuar finançant 
les dues investigacions al voltant de la malaltia, una 
situada a Cambridge i l’altra a Sevilla. Les investi-
gacions que es porten a terme a Sevilla busquen 
paralitzar els efectes de deteriorament progressiu 
de la malaltia, fet que ara li convé a l’Aleix perquè, 
segons manifesta Carla Pineda, organitzadora de 
la festa, amb preocupació i amb un nus a la gola, 
“necessita temps perquè anem a contrarellotge”. 
Aquesta investigació no curaria la malaltia però 
n’aturaria l’avançament. 

En el cas de la línia de Cambridge, la investigació 
busca la cura de la patologia i, si aquesta es troba i 
funciona, també servirà per a més de 70 malalties 
que afecten el dipòsit de lisosomes. Segons Pineda, 
està previst que les investigacions de Cambridge es 
comencin a aplicar en estudis als humans el 2018, 
un indici favorable pels afectats però massa lent. El 
pare de l’Aleix comenta amb indignació que l’assaig 
de Cambridge ja està disponible per provar en els 
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Les activitats 
programades pel 2 d'abril
•9.30 h: Plantada de gegants (Plaça de l’Ajuntament)

•10.00 h: Inici dels tallers (Nou Parc Central) 

•10.15 h: Classe de Zumba (Nou Parc Central) 

•10.15 h: Gran Cercavila de Gegants (fi ns a l’espai 
fi ral del Nou Parc Central)

•11.30 h: Ball de Gegants

•12.30 h: Concert d’Animació Infantil ‘El Pol Petit’

•13.30 h: Gran Rifa i Botifarrada Solidària 
(per 5 euros)

La festa acabarà a les 14 h i comptarà amb la col-
laboració desinteressada de nombroses entitats i 
empreses com l’Associació Enlleura’t, Discolandia 
i els bombers, entre moltes d’altres. Amb un do-
natiu de 4 € s’obtindrà el passi lliure per a realit-
zar les activitats infantils. Per altra banda, es pot 
col·laborar comprant una participació per a la 
rifa, consumint al bar, comprant una samarreta o 
qualsevol article de marxandatge.

ens va faltar espai, per això aquest any intentarem 
escurçar les cues ampliant-lo”, afi rma Carla Pineda. 

La recaptació de fons és l’objectiu fonamental, 
segons comenta el pare de l’Aleix, en David Merino, 
perquè sense ella “no podríem fi nançar la totalitat 
de la investigació que es porta a terme a Sevilla ni 
podríem donar suport a les altes despeses mèdi-
ques dels nens i nenes amb Tay-Sachs”. Destaca, 
però, que “volem donar a conèixer la malaltia per-
què avui és l’Aleix, però demà l’afectat pot ser un 
altre infant”. Amb la festa, a més a més, “volem 
fomentar la diversió dels infants” i passar un gran 
matí festiu tots junts. 

Tretze pares i mares d’infants companys de l’Aleix són 
els encarregats d’organitzar la gran jornada de jocs 
i activitats que se celebrarà el diumenge 2 d'abril, 
una feina de més de 6 mesos que es tradueix en un 
matí de mobilització ciutadana a Mataró. A més, 
compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Mataró i la Fundació Maresme. La voluntat és clara: 
tornar a moure la població mataronina per la lluita 
contra el Tay-Sachs.

Segons expliquen, en aquesta segona edició el 
programa manté la seva estructura de festa familiar, 
però amplien l’espai i el nombre de tallers, jocs ge-
gants i infl ables. “L’any passat vam tenir tant èxit que 

Reportatge

Tot preparat per a la segona edició 
d'Un somriure per a l'Aleix
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

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

No només això, a Anca també es va 
fer el cap de setmana passat una 
jornada de portes obertes perquè 
mares i pares poguessin veure de 
primera mà el funcionament d'un 
centre amb 13 anys d’experiència 
en la docència per a infants en 
edat preescolar. D'aquesta mane-
ra, els pares van poder comprovar 
el  programa d’aprenentatge per-
sonalitzat a cada infant, molt fami-
liar, que prioritza un bon domini 
de la llengua anglesa. D’aquesta 
llar d’infants els alumnes en sur-
ten perfectament preparats per a 
una educació trilingüe.

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

Publicitat
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L’apogeu de l’electrònica impresa
L’electrònica impresa triplicarà el seu volum de negoci en menys d’una dècada, se-
gons preveu l’Organic Electronics Association

Empreses: Redacció

 La tecnologia d’impres-
sió funcional i electrònica im-
presa té un futur pròxim molt 

prometedor segons preveu l’Or-
ganic Electronics Association, la 
qual informa que es multiplicarà 
per tres el volum de negoci ge-
nerat pel sector en menys d’una 

dècada. Eurecat, empresa amb 
seu a la ciutat i que actualment 
integra l’antiga CETEMMSA de 
Mataró, desenvolupa a la ciutat 
una tecnologia que redueix els 

AMB EMPENTA
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La tècnica de l’electrònica impresa permet estampar circuits fl e-
xibles en pràcticament qualsevol superfície. Aquesta tecnologia 
moderna en constant creixement es basa en la impressió de dis-
positius i components electrònics utilitzant tècniques d’impressió 
convencionals.

Qualsevol superfície

costos de fabricació en un 30%. A 
més, l’empresa Eurecat presentarà 
les seves capacitats en electrònica 
impresa i impressió funcional a 
la fi ra LOPEC de Munic del 29 al 
30 de març.

Unes xifres prometedores
El volum de negoci generat per 
aquest sector el 2014 va ser de 
24.000 milions d’euros a tot el 
món, una xifra que preveuen 
que es multiplicarà per tres en 
els pròxims anys. Segons l’Orga-
nic Electronics Association, s’ar-
ribarà als 70.000 milions d’euros 
facturats l’any 2024..

Eurecat, amb seu a 
Mataró, és un dels centres 
tecnològics de referència 
en aquest àmbit que serà 
clau en el desenvolupa-
ment econòmic
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Des del passat: un viatge en el temps
Elegància, bellesa i qualitat és el que es pot trobar a la nova botiga d’antiguitats 
situada al centre de la ciutat

Empreses: Redacció

  Recentment ha aixecat persianes 
'Des del passat', una botiga de mo-
bles i objectes antics d’alta qualitat 

i bellesa. L’establiment, situat al 
Carrer Sant Cristòfor de Mataró, 
ofereix un viatge en el temps amb 
un ampli ventall d’antiguitats a 
disposició del comprador: des de 

mobles antics, làmpades, objec-
tes de decoració, vaixelles d’alta 
qualitat, i molts altres productes.

L’espai que antigament havia 
estat una fruiteria, posteriorment 

AMB EMPENTA
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Caracteritzat per l’elegància, aquesta és la segona botiga d’antigui-
tats que obren els seus propietaris. Moc és el seu primer negoci, 
situat al barri del Pla d’En Boet. Des de fa 5 anys posa a disposició 
dels compradors un ampli ventall de productes antics d’alta qua-
litat i ara amplien el negoci apostant per posar un establiment al 
centre de la ciutat. Amb la nova botiga que han obert busquen 
oferir un espai diferent que traslladi en el temps amb els seus pro-
ductes elegants i únics.

Aposta per l’elegància

papereria i que, fi ns fa poc, acollia 
la botiga de l’Artijoc, ara passa a 
oferir mobles i objectes plens de 
valor que ofereixen un viatge en 
el temps mantenint l’essència de 
les cases antigues.

La compra d’antiguitats
Aquest especial establiment, a més 
de vendre, també compra objec-
tes i mobles antics a particulars. 
Qualsevol persona que vulgui ven-
dre les seves antiguitats pot rebre 
la visita del taxador de Des del 
passat, saber-ne el valor material 
i, en cas que ho desitgi, vendre’l.

Si vol vendre 
antiguitats es pot rebre 
la visita del taxador de 
Des del passat, saber-ne 
el valor material i, en cas 
que ho desitgi, vendre’l.
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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 
LOCAL PLANTA BAIXA en venda 
carrer Maragall 33, 84m2, amb 
bany i pati. 45.000€, contacta al 
93.798.30.50 Sr. Jaume, de 9 a 13h 
i de 15.30 a 19h 
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

TRASPASO BAR MESON WILLY 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

ES PRECISA recepcionista i esteticis-
ta per centre d’estètica a Mataró. 
Experiència mínima. Incorporació 
immediata. Enviar Currículum (in-
dicant Ref.2000): cv@totmataro.cat                  
TIME TO LEARN English en Sant Pol 
y alrededores! Profesora nativa de 
NYC. Licenciada, titulada, excoor-
dinadora Instituto Norteamericano. 
Mas datos: http://about.me/bcnen-
glish Llama 650.557.622 
BUSCO TEJEDOR MÁQUINAS cir-
culares. Interesados llamar a 
93.741.12.82 
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos los fi nes 
de semana y festivos. Alta en la SS. 
Tlf. 655.226.610 
SE NECESITA COMERCIAL para hos-
telería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Currículum a: mo-
reno@csmhosteleria.com 
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 
CHICO BUSCA TRABAJO ofi cial 2a. 
en obras, jardinería. 618.718.965
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cui-
dado mayores, canguro. Por horas. 
Referencias. 637.103.505
BUSCO TRABAJO INTERNA / exter-
na. 674.806.012
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 8 €/
hora. 632.054.165
BUSCO TRABAJO por horas. 
Referencias. 627.166.045

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

CHICA RESPONSABLE CUIDA perso-
nas mayores. 687.138.540
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
Económico. 634.869.188
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza 
hogar. Horas. 640.541.814 
AUXILIAR ENFERMERIA se ofre-
ce cuidado mayores, limpieza. 
686.382.089 
CHICA RESPONSABLE C/EXPERIEN-
CIA. Busca trabajo por horas o fi ja. 
698.337.218 
SE OFRECE MUJER limpieza, cocina. 
631.060.560 
ME OFREZCO PARA cuidar mayores 
y canguro. 688.224.510 

CLASSES

ALEMANY NENS I JOVES 25€/mes 
alemanitosmataro.blogspot.com 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

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

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

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS
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PROFESSIONALS

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 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 WhatsApp 
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469 
TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO 
armarios, correas persianas, grifos, 
wc, pintura. Tel. 631.780.607 
TRANSPORTE nacional / internaci-
onal / pequeños recorridos. Ikea, 
Bricodepot... desde 20€/hora. 
615.478.539 
MASAJES TERAPÉUTICOS. 
662.257.120 
PALETA HACE REFORMAS. 
631.271.344 
CÈDULA D’HABITABILITAT, 
CERTIFICAT energètic, ITE, informes 
tècnics. Arquitecte Tècnic col·legiat. 
WhatsApp: 667.722.835, també 
trucades. 
TÈCNIC D’ORDINADORS A domici-
li. 18 anys experiència. PC, MAC, 
portàtils, xarxes. Amb garantia. 
625.885.176 
PALETA EXPERIENCIA ECONÓMICO. 
También pintura. 653.796.506 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
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PROFESSIONALS

MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 /610.627.821 Whatsapp
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com

 VARIS

GRACIAS ESPÍRITU SANTO. D.A. 
BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José

CONTACTES

DOS AMIGAS JAPONESA Y china. 
Masajes completos. 688.159.279 
NOVEDAD TRAVESTI. Jovencita. 
Precioso cuerpo. 666.861.290 

CONTACTES

MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 110P 
667.955.000 Mataró 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
NURIA 26 AÑOS. Fisioterapeuta 
particular, sensual, morbosa. Ya en 
Mataró 631.448.847 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
MASAJE TÁNTRICO TATIANA 23 
años. 631.129.242 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. 
688.253.126 
LAURA MADURITA. En Mataró. 
Rubia, ojos azules. Buen cuerpo. 
Recién llegada de Colombia. Casa 
particular. 632.934.458 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 1h. 
30€, 1/2h. 20€. 615.719.971 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
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La nova Fosbury en paper, per Sant Jordi 
La revista passarà a ser trimestral, estrena comunitat de lectors amb el Club Fosbury 
i segueix incidint per ser el referent en tot l'altre esport

Fosbury: Redacció 

 Arriba la primavera i fl oreix el 
nou projecte de La Fosbury, que 
s'editarà en format paper trimes-
tralment. El 23 d’abril, sortirà a 
la llum el primer número amb el 
nou format de la Revista Fosbury, 
que prendrà el relleu de les 24 re-
vistes digitals publicades des de 
maig de 2014. La revista en paper 
tindrà una periodicitat trimestral 
i comptarà amb els ingredients 
bàsics del projecte fosburià: prota-
gonisme per a tot l’altre esport de 
casa nostra i d’arreu del món amb 
una mirada singular, fi xant-nos en 
tot allò que transcendeix l’esport.

Un tema per número
Cada número de la revista compta-
rà amb un dossier central temàtic 
(“l’escombrada”) per conèixer a 
fons històries imprescindibles que 
comparteixen el mateix fi l conduc-
tor. En aquest primer número en 
paper (el #25 del projecte Fosbury) 
ens endinsarem en els esportistes 
que, tal com va fer Dick Fosbury 

als anys 60, estan canviant o van 
canviar els seus esports. Kilian 
Jornet és el primer protagonista 
de la portada.

El projecte comptarà amb 
l’equip de La Fosbury a la sala de 

màquines i amb un bon grapat de 
nous col·laboradors disposats a 
aportar noves visions de tot l’al-
tre esport.

Subscripcions en marxa
La Fosbury vol comptar amb el 
suport dels amants de tot l’altre 
esport d’arreu del país. Lectors 
crítics, compromesos amb un al-
tre model de periodisme esportiu 

i que no es conforma amb allò que 
ja coneixem. S'estableix un preu 
molt assequible d'un sol pagament 
anual de 25 euros per rebre els 
quatre números en paper a casa 
abans que ningú i a un preu més 
econòmic.

Nou Club Fosbury
Des de la mateixa Fosbury, a més, 
aposten per generar una comu-
nitat que ja ha viscut els seus dos 
primers actes oberts a tothom. 
El Club Fosbury és l’espai per als 
amants de tot l’altre esport. Des 
del Club s'organitzaran actes de 
tota mena vinculats a l’esport. El 
pròxim serà el 9 d’abril, a Molins 
de Rei, amb un seguiment especial 
de la París-Roubaix de ciclisme. 
El Club també obre les portes a 
un preu assequible de 40 euros a 
l'any. Més enllà de les quatre re-
vistes en paper, els membres del 
club tindran altres avantatges i 
descomptes.

La Fosbury és un projecte fet 
i nascut a Mataró amb vocació 
nacional. 

25

Per només 25 euros el 
subscriptor rebrà les 
quatre revistes anuals a 
casa, les subscripcions ja 
estan obertes a 
fosbury.cat

L'entrevista a Kilian Jornet és un dels plats forts de la nova Fosbury
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

por sólo7,90€/m2/m2/m2

GRES EXTERIOR
GRECOGRES
31X31

OFERTA EXCLUSIVA
TODO EL MES DE ABRIL
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Cultura

La Passió pren l'Hort del Rector
Ja fa 35 anys que els Armats de Mataró preparen el tradicional espectacle sobre els 
últims dies de Jesucrist

Teatre: Laia Mulà

 Des del 1983 se celebra anualment a la ciutat 
‘La passió, últims dies de Jesús’ a Mataró, l’única 
representació d’aquest espectacle a 
la comarca. És el segon any que la 
funció es realitza a l'Hort del Rector 
de Santa Maria després que, durant 8 
temporades, s’hagués representat al 
Pati de la Presó. La tradició de repre-
sentar La Passió a Mataró va molt més 
enllà d'aquests 35 anys que se n'han 
encarregat els Armats.

No hi faltaran les novetats
El director de l’espectacle des del 2015, Joan Rovira, 
comenta que aquest any tenen la voluntat de con-
solidar els canvis impulsats l’any passat en canviar 
d’escenari i avança una novetat destacable: “penjarem 
en Judes”. Aquesta escena l’any passat no es va poder 
realitzar per difi cultats pel que fa a l’estructura. El 

canvi d’emplaçament, segons comenta Joan Rovira, 
va ser una aposta innovadora que va funcionar amb 
èxit. Els diversos actes de la Passió aprofi ten diferents 

espais del Pati del Rector i segons opi-
na el director, “val la pena venir a La 
Passió només pel fet de veure el canvi 
d’aspecte del pati”.

Més de 50 persones implicades
Una cinquantena de membres dels 
Armats de Mataró treballen per por-
tar a terme les dues representacions 
previstes enguany pel dia 31 de març 

i l’1 d’abril al vespre. L’any passat prop de 200 per-
sones van assistir a l’espectacle, un nombre que 
esperen igualar o superar enguany. Rovira destaca, 
però, que el més important és “que la gent que vin-
gui s’ho passi bé”.

La Passió fa, com és habitual, dos passis. Un avui 
divendres 31 i l'altre demà, ja 1 d'abril

Joan Rovira

"Val la pena venir a La 
Passió només pel fet de 
veure el canvi d'aspecte 
del pati"

És un dels 
actes 
previs a la 
Setmana Santa

Tot 12 cultura ob passió.indd   1 29/3/17   13:40



RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

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

 

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

 

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

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

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

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

- Cristalls Privacy

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

Evoque_150x228_TOT MATARO_CAT.pdf   1   10/10/16   11:26
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Les Dissantes canviaran de parc 
Per motius organitzatius, diferents actes de Festa Major seran modificats, com el concert 
de Marrinxa o un dels espais del Sarau

Les Santes: Laia Mulà

 Aquest any el concert de les 
Dissantes que tradicionalment 
tenia lloc a l’espai Firal del Parc 
Nou passarà a realitzar-se al Parc 
Central Vell, segons es va donar 
a conèixer al Plenari de Santes. 
També el concert de Marrinxa i un 
dels espectacles del Sarau de la nit 

del 27 de juliol veuran modifi cats 
els seus espais tradicionals, infor-
ma Glòria Brunsati, directora de 
Cultura. Assegura que han valorat 
“quin és l’espai més adient per a 
cada acte” i que totes les decisi-
ons preses es deuen a qüestions 
estrictament organitzatives, no 
econòmiques.

La Directora de Cultura informa 

que la decisió de traslladar el con-
cert de Dissantes al Parc Vell ha 
estat presa conjuntament amb 
la Fundació Maresme i que no 
implica necessàriament que la 
resta d’actes del Dissantes can-
viïn de lloc, sinó que es valorarà 
l’emplaçament que cobreixi millor 
les necessitats del públic per rea-
litzar la Flashmob i les activitats 
infantils programades.

Canvis per a la nit del 28
El tradicional i aclamat ‘No n’hi ha 
prou’, que se celebra la nit del 28 
de juliol davant de l’Ajuntament 
ha estat el motiu, segons explica 
la Directora de Cultura, del trasllat 
del Concert de Marrinxa. Enguany 
està previst que es faci a la Plaça 
Santa Anna, una decisió que busca 
separar els dos espais i, així, mi-
llorar-ne l’organització i descon-
gestionar la zona de l’Ajuntament.

La botiga a Can Marfà
Enguany la botiga de les Santes i 
l’exposició canviaran de localitza-
ció i passaran a estar emplaçades 
a la planta baixa de Can Marfà i 
no a Can Palauet.

110

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

Per la seva banda, el Sarau mantindrà els dos espais que tenia. El primer 

escenari se situarà, com és tradició, a la platja del Callao i, l’escenari del 

Port es mourà fins a la platja del Varador. Brunsati comenta que també 

canviaran l’espai de seguretat del Castell de Focs: “el traslladarem a la 

meitat de la platja perquè hi hagi públic a banda i banda”.

Mes espai per veure els Focs

Les Dissantes 2016 van omplir a vessar el Parc Nou  Daniel Ferrer 
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Spa & Aguilar
Cr. Sant Josep núm. 62, 1r, Mataró

93 799 34 61 · 609 744 299 · info@spa-aguilar.com

CLÀUSULA SÒL
I

DESPESES DE FORMALITZACIÓ D’HIPOTECA
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.

PRIMERA VISITA
GRATUITA
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Jesús Captiu, en una processó Daniel Ferrer 

El pas de Jesús Captiu és el de més pes entre els 
que processonen per Setmana Santa a Mataró. 
La germandat hi ha hagut anys en què no ha 
pogut treure les dues imatges al carrer per 
Divendres Sant per falta d'efectius. No serà el 
cas d'aquest 2017. Sortiran les dues.

Atents a...

 L'ambient previ a Setmana Santa es fa patent aquest 
cap de setmana a Mataró. Si la setmana passada 
feien el trasllat, en processó, el Nazareno i l'Espe-
rança, aquest dissabte a la tarda seran el Captiu i els 
Dolors els que enfi laran el camí entre la casa de la 
germandat, a l'Avinguda del Perú fi ns a Santa Maria.

Serà a partir de les 17 h quan es podran veure per 
primera vegada aquest any al carrer les dues imatges 
d'una de les germandats més nombroses i amb més 
devots. Un cop arribats a Santa Maria tots dos passos 
restaran llestos abans de prendre el protagonisme. 
El Captiu és el gran protagonista del Prendiment, la 
processó de Diumenge de Rams. | Redacció

Els dos passos arriben a la Basílica, a punt 
per a la Setmana Santa 

El Captiu i els Dolors, 
cap a Santa Maria

La Verge de la Soledat Anna Aluart 

La Soledat és la confraria formada únicament 
per dones, la que tanca la Processó General 
i una de les més estimades. També és molt 
important el seu arrelament al barri de Cirera 
on, precisament, evoluciona aquesta processó 
d'aniversari de la coronació.

Atents a...

 El diumenge abans de Rams és el dia que es recorda 
que ara fa més de vint-i-cinc anys que va ser coronada 
a Mataró Ntra. Sra. de la Soledat. Per aquest motiu la 
Germandat Nostra Sra. de la Soledat organitza una 
processó que va començar com un aniversari però 
amb el temps ha arrelat com una processó prèvia a 
la Setmana Major. 

Tot i que el dia processional de la Soledat és el 
Dissabte Sant, és en aquesta on les confraresses de 
la Germandat viuen aquesta processó amb tota la 
intensitat i passió que una altra processó de Setmana 
Santa. I és que la Soledat és un dels passos que ai-
xeca més passions. | Redacció

La Processó serveix per celebrar 
l'aniversari de l'acte 

La Soledat, coronada 
en processó
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La cirereta del pastís de 'A la vora del jazz' 
El monstre del jazz, Joey De Francesco and The People, arriba en primícia a l’Estat per tan-
car la 4a edició del cicle ‘A la vora del Jazz’

Música: Laia Mulà

 La segona i darrera setmana de 
concerts del cicle més ambiciós 
de ‘A la vora del Jazz’ arriba amb 
tres grans noves cites a la ciutat: 
Ginger & The Grumpy Groove, 
Champian Fulton Trio i el gran 
Joey DeFrancesco and The People. 

Si la primera setmana es va centrar 
en els valors locals, els últims con-
certs programats compten amb 
artistes internacionals que apor-
taran el jazz més pur als escenaris 
de la ciutat.

Joey DeFrancesco and The 
People, el monstre musical i icona 
del panorama jazzístic que tancarà 

el cicle d’aquest any, arriba en pri-
mícia a tot l’estat per revolucio-
nar el teatre Monumental amb un 
magnífi c grup que l’acompanya. 
Amb més de 30 àlbums publicats 
i una nominació als Grammy, 
DeFrancesco esdevé la cita més 
esperada d’aquesta quarta edició 
de ‘A la Vora del Jazz’.

110

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

1. Ginger & The Grumpy 
Groove
Una immersió al jazz amb més ritme 

dels 60 i 70 amb ‘la cantant Pel-Roja’ 

Carrie Lewis, Octavi Bañuls a l’orgue, 

Lluis Murillas a la guitarra i Olivier 

Rocque a la bateria.

1 d’abril al Celler Castellví

2. Champian Fulton Trio

Champian Fulton, magnífica pianista 

i vocalista d’àmbit internacional, va 

començar a tocar jazz en públic amb 

només deu anys.  Amb Ignasi Gómez 

al contrabaix i Esteve Pi a la bateria.

2 d’abril al Casal de l’Aliança

3. Joey DeFrancesco and The 
People
L’organista, trompetista i vocalista 

nord-americà que s’ha proclamat 

com el músic de jazz de referència 

internacional arriba acompanyat de 

quatre grans músics.

6 d’abril al teatre Monumental

Els últims tres concerts

Joey de Francesco, cap de cartell de 'A la vora del jazz' Cedida 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Tot i la imatge que dónes de segure-

tat i decisió, tu també tens els teus 

dubtes. Aposta per tu i pel que creus 

que ha de ser el teu camí. Tens molta 

energia creadora.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Et convé posar energia en el que re-

alment t'interessa, no la perdis en 

qüestions que no formen part de la 

teva vida. Centra't en el fet que t'im-

porta i t'ajuda a evolucionar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tot el que té a veure amb la mare, 

arrels, figures maternals... pot ser 

protagonista. Les relacions familiars 

no són sempre ideals, si pots aprendre 

alguna cosa, millor.

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

Una persona mostra cert interès en 

tu però no et fies de les seves inten-

cions. Fes la teva vida i centra't en 

els assumptes professionals que et 

demanen molta atenció.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Pot ser que et sentis més inquiet del 

que és normal, aprofita per fer esport 

o activitats que t'agradin. Ara et re-

afirmes amb més seguretat. Explota 

el teu costat artístic.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Potser ho hauràs d'acceptar: no ets 

el melic del món. Cadascú té el seu 

univers personal. Moment de gaudir 

d'estalvis o d'una entrada de diners. 

Et donaràs algun homenatge.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

El terreny de batalla on pots tenir més 

tensions o a on poses més energia, pot 

ser el laboral. Però no tot és insistir, 

a vegades equivoquem objectius i 

cal redefinir-los.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si tens una exparella, pot ser que us 

hàgiu de trobar, sigui per obligació 

o per l'atzar. Les diferències poden 

ser palpables. T'ho pots prendre com 

una oportunitat.

Bessons (21/5 al 21/6)

Posa atenció als teus somnis, poden 

expressar quelcom important. Anotar 

el que has somniat, només aixecar-te, 

et pot ajudar a entendre els teus mo-

tius més inconscients.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Millora d'algun símptoma de salut 

que t'ha tingut preocupat. És possible 

que ja comptis amb un tractament 

adequat. Si et sents sol, fes quelcom 

per apropar-te als altres.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Després d'unes setmanes una mica 

delicades, pots experimentar mo-

ments de tranquil·litat per recupe-

rar-te. Prenen importància l'alimen-

tació i els hàbits més saludables.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Potser no vius el moment més àlgid, 

econòmicament parlant, però sembla 

que no manca el més bàsic. Cerques 

maneres d'adquirir seguretat i sents 

la necessitat de reafirmar-te.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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El Premi Iluro 2016

“Escrit en l’aire” i “Menar” són els espectacles del Cicle 
Fet a Mataró premiats

Dues produccions locals reben 
Premis de la Crítica de Teatre  

   La Fundació Iluro ha publicat 
les bases de la 59a convocatòria 
del Premi Iluro de monografi a 
històrica, que s’ofereix al millor 
treball de recerca històrica sobre 
la ciutat o la comarca del Maresme 
i que es fa extensiu també a altres 
documents que constitueixin una 
aportació d’especial interès per al 
coneixement del passat històric 
de Mataró i el Maresme.

Fins al 15 de setembre
Fins al 15 de setembre es poden 
presentar els treballs a la Fundació 
Iluro. La dotació econòmica del 
premi és de 4.500 euros i per 
determinar-ne el guanyador, 
es valorarà el rigor científi c, 
l’aportació investigadora, la 
qualitat expositiva i la redacció 
de les obres, entre altres criteris.| 
Laia Mulà

Està dotat amb 4.500 
euros

La Fundació Iluro 
convoca el 59è
Premi Iluro

Imatge promocional de l'espectacle Menar

Aquest doble premi suposa un reconeixement pel programa 'Fet 
a Mataró' que engloba els laboratoris de creació que es duen a 
terme a la ciutat així com una filosofia de suport als creadors i 
formació de públics, donant als creadors eines perquè es relaci-
onin i interactuïn i donant als espectadors la possibilitat d’assistir 
a la “cuina” dels espectacles.

El Fet a Mataró

Valère Novarina i el mataroní 
Moisès Maicas van treballar a Can 
Gassol l’espectacle ‘Escrit en l'aire’, 
que ha guanyat en la categoria de 
millor solo de dansa.

Per la seva banda, en la categoria 
d'Arts de Carrer, el premi al millor 
espectacle ha estat per ‘Menar’, 
de Joan Català i Roser Tutusaus, 
residents a Mataró. La producció 
transcorre damunt una corda de 
30 metres de llargada i es va es-
trenar a la fi ra de teatre al carrer 
de Tàrrega el passat setembre. Els 
dos guardons atorgats reconeixen 
la tasca dels espectacles produïts 
durant el 2016. | Laia Mulà

  La XIX edició dels Premis de la 
Crítica va reconèixer la tasca de 
dues produccions gestades a Can 
Gassol Centre de Creació d’Arts 
Escèniques durant l’any 2016. 
Ambdós espectacles es van rea-
litzar dins el cicle Fet a Mataró. Els 
Premis a 'Escrit en l’aire' i 'Menar' 
es van entregar el 27 de març en 
una gala a l'Antiga Fàbrica Estrella 
Damm de la mà d’actors i directors 
professionals.

La dansa i el teatre al carrer 
com a protagonistes
Al llarg del juny del 2016 la com-
panyia formada per Cesc Gelabert, 

 Cedida 

 D. Ferrer 

L'acte de l'any passat  D.Ferrer 
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Som globals. Som locals

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

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



Drama de la pèrdua de la 
identitat
‘El padre’, amb Héctor Alterio, omple i es fica 
el Monumental a la butxaca 

Crítica de Teatre: Comas Soler

  Si la satisfacció dels espectadors 
davant una peça de teatre es me-
sura raonablement per la capaci-
tat de convocatòria que té i per la 
insistència dels aplaudiments del 
fi nal de la representació, no hi ha 
dubte que dissabte passat ‘El pa-
dre’ va triomfar al Monumental. 
Teatre ple i ovació de molts deci-
bels van ser evidències de la pe-
rícia interpretativa de l’argentí de 
87 anys Héctor Alterio, que és qui 
porta la veu cantant al llarg de 
tota la funció. 

L’obra, exponent de teatre euro-
peu comercial i exportable, és una 
de les creacions del francès  Florian 
Zeller, jove politòleg, professor, 
novel·lista i sobretot dramaturg de 
moda, acaparador de premis i de 
taquillatges suculents. Estrenada 
a París l’any 2012, de seguida va 
ser traduïda i portada als escena-
ris en molts països. La versió que 
s’ha vist a Mataró, que gira des 
del 2015, és fruit de l’adaptació 
al castellà i del muntatge que n’ha 
fet José Carlos Plaza, un director 

acreditat per una llarga trajectòria.

Narració subjectiva
‘El padre’ és un text concebut ex-
pressament per a un actor octoge-
nari, que aborda una qüestió de-
licada i cada cop més freqüent: la 
demència senil. Descriu el procés 
de minva de la capacitat cognitiva 
de l’Andrés, un home gran que va 
perdent la memòria, la percepció 
de la realitat i, en conseqüència, la 
seva autonomia. I ho fa des de la 
perspectiva de les pertorbacions 
que ell sofreix. Per això el públic 
queda submergit en una narració 
subjectiva que no té continuïtat 
temporal i és partícip del trastorn 
cada vegada més accentuat que el 
porta a viure situacions incom-
prensibles, tant per ell com per la 
seva fi lla, que l’estima i es preo-
cupa de cuidar-lo. A poc a poc la 
comunicació es va fent impossible, 
no reconeix els seus familiars i les 
espurnes de lucidesa són escasses. 
S’accentua el dol per la carència de 
records i de referents en un entorn 
que es va tornant neutre i fred, 

fi ns al crit de regressió i d’angúnia 
fi nal amb què Andrés reclama la 
seva mare.

Lluïment
Florian Zeller juga –i potser abu-
sa– hàbilment amb les el·lipsis per 
crear inseguretats i per dosifi car 
la càrrega sensible de la història 
de patiments que és ‘El padre’. Si 
a l’inici es permet uns quants fl ai-
xos d’humor, paulatinament va 
carregant la tinta en la seva di-
mensió confl ictiva. Personatges, 
posicionaments, llocs i incidents 
es confonen per tensar la corda 
dramàtica. En això també hi ajuda 
l’espai únic de l’escenografi a del 
muntatge, que es va difuminant 
per passar de manera incerta del 
pis propi de l’Andrés a l’aparta-
ment de la fi lla i acabar essent 
l’indret anodí d’una residència 
on domina la buidor d’un color 
blanc brut.  

Deixant de banda les habilitats 
del seu autor, al Monumental la 
gràcia principal de l’obra va ser 
el lluïment protagonista d’Héc-
tor Alterio i la manera com sap 
transmetre les contradiccions de 
la despossessió progressiva de la 
identitat del seu personatge, fl uc-
tuant de la súplica a l’acidesa o 
de l’afl icció a l’estirabot. La resta 
del repartiment, amb l’excepció 
d’Ana Labordeta que fa de fi lla 
amb correcció, no té res de remar-
cable per l’excessiva migradesa 
dels seus papers.  

Dia del Teatre
La representació de ‘El padre’ coin-
cidia amb els actes del Dia Mundial 
del Teatre que cada any l’Ajunta-
ment promou a l’entorn del 27 de 
març. Aquest cop, però, ha optat 
per una celebració introspecti-
va, endinsada a l’Aula de Teatre i 
defugint el carrer, que hauria de 
ser l’escenari privilegiat per a la 
socialització pública d’aquesta 
cita anual.

Héctor Alterio a El Padre  Cedida 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 OBRE ELS ULLS
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
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 DEBAT TERTÚLIA 
 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 PER 
 CATALUNYA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 DEBAT TERTÚLIA 
 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 PER 
 CATALUNYA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 NIT DE L’ESPORT
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 NIT DE L’ESPORT
1:00 INFORM. 24H. MARESME
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARRETERES

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT PER 
 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 HANDBOL FEMENÍ
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
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 JAZZ A LA XARXA
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
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 PER 
 CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES
 DE MONTSERRAT

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 DEBAT TERTÚLIA 
 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 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
23:30 LA BARCA DE L’ANDREU
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA BARCA DE L’ANDREU

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

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

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 LA BARCA DE L’ANDREU
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 FAMÍLIES I ESCOLA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 VOLTA I VOLTA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 LA FÀBRICA
19:30 CREURE AVUI
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
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 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARRETERES
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 NIT DE L’ESPORT
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
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 VOLTA I VOLTA
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El Petit de Cal Eril, dins el Curtcircuit al Clap

Imatge d'arxiu de 'La Passió Infantil'

Els GolíatArxiu  Cedida 

Cedida 

 És difícil classifi car a El Petit de 
Cal Eril. Se'n pot dir que és, a ban-
da dels productes carnis, la gran 
aportació que ha fet Guissona a 
la modernitat catalana, que se'l 
considera un verb lliure i un cas 
si més no paradigmàtic dins l'es-
cena independent de casa nostra 
i que té traces de cantautor, re-
refons rock, un punt psicodèlic 
i l'encant de ser de comarques. 
Sempre emociona i sempre sor-
prèn. I els seus concerts esdeve-
nen actes quasi rituals.

Ja fa quasi una dècada que va 

 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. 
L’equip d’actors està format per 

El Curticircuit programa per avui divendres al Clap un 
dels verbs lliures de la música independent catalana

signar la maqueta “Per què es gri-
llen les patates?” (2008). Va tirar 
de presumpta innocència del pri-
mer disc, “I les sargantanes al sol” 
(2009), i va tombar de cop amb el 
misticisme de “Vol i dol” (2010). 
Després va reinventar-se amb “La 
fi gura del buit”, doble salt mortal 
sense xarxa. I ara afegeix noves 
joies a un cançoner brillant amb 
un nou disc, “La força”, que parla 
de coses que no es poden dir ni es 
poden veure, tot dins un univers 
atemporal, sense altres referents 
que les persones i la natura. | Red.

El Petit de Cal Eril, rock 
psicodèlic made in Guissona

Diumenge, primera Passió 
Infantil a Sant Pau

 La convocatòria de programes 
de suport a la creació musical per 
a músics i formacions novells ha 
atorgat beques a sis formacions de 
la comarca. Els programes oferei-
xen a cost zero l'oportunitat des 
de l'enregistrament de maquetes, 
a la producció de directes, de càp-
sules audiovisuals o la participa-
ció en els escenaris al Mercat de 
la Música Viva de Vic o a la Fira 
Mediterrània de Manresa.

Per primera vegada la convo-
catòria s'ha realitzat de manera 
conjunta i ha comptat amb la can-
didatura de 253 grups novells. Els 
ítems valorats pel jurat han estat la 
potencialitat i la projecció futura 
de cada formació, així com l'im-
pacte que pot tenir cada una de 
les ajudes en la carrera de l'artista 
i seleccionant-ne la més adient.

Els grups novells afortunats
Així, els grups maresmencs pre-
miats han estat els electrònics i 
multimèdia System Beat i els roc-
kers Tiger Mosquito de Mataró, els 
combatius Sinergia (Maresme), 
el cantautor surrealista Felix Cuc 
d'Arenys de Mar, els contundents 
Golíat (Maresme) i la banda de 
pop melòdic Ofi ura (Cabrera de 
Mar).  | L.M.

El programa de suport 
inclou concerts a festivals

Sis grups reben 
beques de Les Cases 
de la Música

14 infants i joves, que fan teatre i 
aprenen valors. 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. | Red 
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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. 

C15 SU CASA.indd   1 20/3/17   18:11

Sèniors

L'esperit juvenil

La pel·lícula Cocoon explica com 
sota l'influx benèfic d'uns extra-
terrestres, un grup de sèniors re-
cupera l'esperit juvenil, la il·lusió, 
les ganes de viure i de passar-ho 
bé, amb una alta qualitat de vida 
que no coneix les malalties, grà-
cies a una civilització científica-
ment molt avançada. Tot i que el 
present és molt important, l'aug-
ment progressiu de l'esperança 
de vida, comporta per als sèniors 
poder fer plans pel futur. Una de 
les claus per aconseguir l'esperit 
Cocoon consisteix a potenciar el 
sentit de l'humor i la motivació 

per sentir-se emocionalment útil 
i necessari.

Cal crear espais i punts de 
trobada intergeneracionals per 
potenciar la liberactuació dels 
sèniors, la qual cosa s'aconse-
gueix, gairebé sempre, mitjan-
çant el boca-orella. Un curs per 
ensenyar a viure plenament la 
jubilació és cada vegada més ne-
cessari. Hauria d'estar basat en la 
creença de què per ser més, cal 
abans que tot saber més. Hauria 
de permetre aconseguir l'auto-
realització personal, desenvo-
lupant activitats en les quals si 
bé és molt important passar-ho 

bé, no s'ha d'oblidar la millora 
de la vida comunitària. Podríem 
dir "Passem-ho bé nosaltres, junt 
amb els altres, essent a la vegada 
útils i necessaris". Cal enfocar la 
vida com un joc creatiu, canviant 
l'actual consumisme i tantsemen-
fotisme negatius, per accions que 
suposin reptes per aconseguir ob-
jectius socials encara no assolits. 
En el joc de la vida, els sèniors, si 
s'ho proposen, hi tenen molt a ju-
gar si s'ajunta la saviesa dels anys 
amb un renovat esperit juvenil. 

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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El tram de la C-60 on hi va haver l'accident

Anna Aluart 

Adreça web del banner invertit:

https://www.restapint.com/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

HIERRO

• 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:
IVETTE JURADO

concursos

Dues persones més van resultar ferides lleus després de creuar a peu la via cap a un 
quart de deu de la nit de diumenge

Un menor mor atropellat en un accident 
a la C-60 a Argentona 

  Un menor va morir atropellat 
aquest diumenge al vespre a la 
C-60, al seu pas per Argentona, 
segons va informar el Servei Català 
de Trànsit, que va rebre l’avís poc 
després d’un quart de deu de la nit. 
El sinistre es va produir al punt 
quilomètric 5 en sentit Granollers, 
on per causes que s'investiguen 
un turisme va atropellar la vícti-
ma quan creuava la via. A més, en 

l’accident, s’hi va veure implicat 
un segon vehicle.

Dos ferits
D’altra banda, dues persones més 
van resultar ferides lleus i van ser 
traslladades pel Sistema d’Emer-
gències Mèdiques a l’Hospital de 
Mataró. Fins al lloc de l’accident, 
s’hi van traslladar sis patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, tres dotacions 

dels Bombers de la Generalitat i 
dues ambulàncies del SEM. Quant 
a l’afectació viària, la C-60 es va 
haver de tallar mentre hi treba-
llaven els equips d’emergències 
i els vehicles es van desviar per 
la C-1415c.

Tot sembla apuntar a una im-
prudència per part de la víctima i 
els ferits quan van voler travessar 
a peu una via com aquesta. | Red
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El grup Aspencat Las Migas  Daniel Ferrer 

 Aspencat és un dels grans 
noms propis de la música festi-
va dels Països Catalans. Els del 
País Valencià ja saben el camí que 
porta fi ns a Argentona, ja que hi 
han actuat per la Garrinada de la 
Festa Major però aquest divendres 
arriben amb una muda musical to-
talment nova i presenta un espec-
tacle titulat 'Cap a la Mediterrània' 
en la qual seuen, s'acompanyen 
d'un quartet de corda i presenten 
el seu repertori en versió acústica, 
en una dimensió absolutament 

 Aquest cap de setmana comença 
el nou mes i amb ell una nova edi-
ció de la Feria de Abril i Romeria 
Rociera del Cros. Durant tot el cap 
de setmana hi haurà una densa 
programació d'activitats que es 
concentraran a la pl. Salvador Dalí. 

El plat fort d'aquesta Feria de 
Abril serà el concert del grup Las 
Migas, el dissabte a la nit. Les ac-
tuacions de ball seran protagonis-
tes del dissabte a la nit i la missa i 
l'arrossada els referents diumen-
ge. | A.C

A 'Cap a la Mediterrània' el grup del País Valencià 
s'acompanya d'un quartet de corda

El plat fort serà el concert 
de Las Migas, dissabte 

diferent dels frenètics concerts 
a què tenen acostumats als seus 
fans.

De la mateixa manera que ho 
va fer Obrint Pas, és precisament 
quan roden la versió acústica que 
els Aspencat anuncien la seva atu-
rada com a grup. 2017 serà de mo-
ment el seu darrer any i per tant la 
d'Argentona serà una de les últi-
mes oportunitats de veure el grup 
per als maresmencs. Tot suma al-
licients a la cita d'avui a La Sala.  
Redacció.

Aspencat ensenya la versió 
acústica a La Sala

Cap de setmana de Feria 
de Abril i Romeria 
Rociera al Cros

Cedida 
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L'afectació dels pins per part del Tomicus és molt greu Arenys de florsACN  Cedida 

  El Consell Comarcal del Maresme 
(CCM) demana al Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat que 
declari els boscos de la comar-
ca 'Zona d'Atenció Urgent' amb 
l'objectiu de combatre la plaga de 
l'escarabat tomicus que afecta les 
pinedes maresmenques. El con-
seller comarcal de Medi Ambient, 
Josep Triadó, assegura que s'han 
confi rmat "les hipòtesis més pes-
simistes" i que les feines de neteja 
fetes fi ns al moment són "insufi -
cients" tot i els 200.000 euros in-
vertits en treballs forestals. Segons 
els càlculs del CCM calen encara 
800.000 euros extraordinaris per 
treure la fusta morta, a més de 
fer un pla de gestió dels boscos 
per adaptar-los al canvi climà-
tic i que eviti riscos d'incendis i 
inundacions.

Predisposició alta
El director dels Serveis Territorials 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació a Barcelona, Josep 
Pena, ha explicat a l'ACN que en-
cara no s'ha rebut cap deman-
da concreta per part del Consell 
Comarcal del Maresme, tot i que 
ja ha avançat que la predisposició 
a col·laborar amb el territori és 

El Consell Comarcal demana la declaració de 'Zona 
d'Atenció Urgent' a la Generalitat 

Fan falta 800.000 euros per retirar 

arbres morts pel Tomicus 

El Maresme és la comarca 
que en té més

Arenys de Mar 
ja és Vila Florida

"altíssima". Pena ha recordat que 
la Generalitat és una de les admi-
nistracions que més recursos ha 
invertit en la crisi dels boscos del 
Maresme i reconeix que en el futur 
caldrà continuar adoptant mesures 
per "atacar la plaga" del tomicus. 
Quan es rebi formalment la petició 
del CCM, el Departament analit-
zarà i valorarà la situació al detall.

Fer front comú
En aquest sentit, Triadó ha expres-
sat la necessitat de totes les ad-
ministracions de fer front comú 
contra aquesta plaga i que "tothom 
dins les seves possibilitats" faci les 
aportacions econòmiques necessà-
ries per poder fi nançar els treballs 
de retirada de la fusta morta dels 
boscos abans que arribi l'estiu i es 
dispari el risc d'incendi.

800 hectàrees afectades
Els darrers informes tècnics sobre 
la situació dels boscos del Maresme 
són alarmants, en aquest sentit. La 
sequera i l'atac de la plaga ha pro-
vocat la mort de 800 hectàrees de 
pins i les expectatives és que cap 
dels exemplars afectats parcial-
ment es pugui acabar recuperant, 
segons ha exposat el responsable 
de Medi Ambient del CCM.

 Arenys de Mar s’incorpora al 
projecte Viles Florides que pro-
mou la Confederació d’Horticul-
tura Ornamental de Catalunya 
(CHOC) i que distingeix els mu-
nicipis que treballen per la trans-
formació dels seus espais públics 
a través d’enjardinar i millorar els 
espais verds. Amb la recent adhe-
sió d’aquest municipi, ja són setze 
les Viles Florides del Maresme, fet 
que converteix aquesta comarca 
en la què conté més Viles Florides. 
Viles Florides és un projecte que 
pretén reconèixer la riquesa natu-
ral i paisatgística del país de ma-
nera pública, destacant aquells 
projectes d’enjardinament, orna-
mentació fl oral i cultura del verd 
urbà que, tant en l’àmbit públic 
com privat, esdevinguin un exem-
ple a seguir. 

La comarca més florida
Els municipis maresmencs par-
ticipants són: Alella, Arenys de 
Munt, Argentona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Calella, Malgrat de Mar, 
Pineda de Mar, Premià de Dalt, 
Sant Andreu de Llavaneres, Santa 
Susanna, Teia, Tordera, Vilassar de 
Dalt, Vilassar de Mar i, ara també, 
Arenys de Mar. El Maresme és la 
comarca de les fl ors.
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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.  120.000€

Ref. 2571: Cerdañola: En edificio con ascen-
sor y para entrar a vivir. 3hab. (2 dobles), 1 
baño, cocina indep., galería, amplio sa-
lón comedor balcón, calefacción.  Para 
entrar a vivir, oportunidad!!  136.000€

Ref. 2576: Rocafonda: Vivienda en co-
munidad reducida, exterior y soleada, 
3 hab., salón comedor balcón, cocina 
indep, 1 baño, instal. nuevas. Con todos 
los servicios, jto. zona verde. 67.000€

Ref. 2577: Rocafonda: Piso de 1/2 altura 
en avenida principal. 3 hab., 1 baño, 
cocina indep., galería, amplio salón co-
medor, balcón. Exterior, sol, vistas des-
pejadas y en zona tranquila. 67.000€

CUOTA HIPOTECA: 272€/mes

Ref. 2578: Cerdañola: Comunidad redu-
cida y grandes dimensiones. 3 hab.(2 do-
bles), 1 baño, cocina indep., patio, am-
plio salón comedor, balcón, suelos  gres.  
Exterior y vistas despejadas. 86.000€

Ref. 2553: Cerdañola: Primer piso de al-
tura para entrar a vivir. 3 hab., 1 baño, 
cocina indep., galería, salón comedor 
con salida a balcón. Exterior, soleado y 
lo mejor su precio, visitelo!!!  77.000€

EN EDIFICIO CON ASCENSOR

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€

COMPLETAMENTE REFORMADO

Ref. 2574: Molinos: Piso de impecable ima-
gen y con ascensor. 3hab. (1 suite), 2 ba-
ños, cocina indep., galería, amplio salón 
comedor, calefacción.  Vistas despejadas 
y junto colegio y parque. 190.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

OPORTUNIDAD POR PRECIO PARA ENTRAR A VIVIR

Ref. 2572: Cerdañola: Piso en comunidad 
reducida. 3 hab., 1 baño, cocina indep., 
galería, amplio salón comedor balcón, 
suelos de gres. En calle peatonal, tranqui-
la y con todos los servicios. 72.000€

IDEAL PRIMERA VIVIENDA

ZONA EL SORRALL EN AVDA. PRINCIPAL

ZONA DEL SORRALL

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€

CON PATIO Y TERRAZA

Ref. 2575: Eixample: Vivienda de 110m2, 
con ascensor, 3 hab. dobles, 1 baño, 1 
aseo, cocina indep, galería, salón comedor 
de 28m2 con balcón. Distribución cuadra-
da, exterior y muy luminoso.  128.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

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€

PISO DEFINITIVO CON TERRAZA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 

T 93 536 33 74 
 info@immo-nova.esinfo@immo-nova.esinfo@immo-nova.es

www.immo-nova.es

1P IMMO NOVA.indd   1 29/3/17   17:40



L'Hospital de Mataró. Lágrimas de SangreArxiu  Cedida 

Els Ebri Knight  Cedida 

 Més de 10.000 maresmencs han 
participat ja en el Programa de de-
tecció precoç del càncer colorectal. 
El programa es va iniciar el 2015 
i estava  adreçat a 63.000 homes i 
dones d’entre 50 i 69 anys i el per-
centatge de participació durant 
el primer any ha estat del 31%. 
El càncer de còlon i recte pot de-
senvolupar-se durant mesos sense 
produir molèsties i és, probable-
ment, un dels millors exemples 
de com la detecció precoç millora 
les probabilitats de supervivència 
perquè permet intervenir abans 
que es desenvolupi el tumor.

El tipus més freqüent
El càncer de còlon i recte és el càn-
cer més freqüent entre la població 
catalana: el segon més freqüent 
entre les dones i el tercer entre 
els homes, i s’estima que es di-
agnostiquen 6.000 casos nous a 
Catalunya cada any. És la segona 
causa de mort per càncer al nostre 
país (2.600 anuals), i la immensa 
majoria es produeixen en perso-
nes de més de 50 anys.

La majoria de càncers colorec-
tals es desenvolupen a partir de 
petites lesions a l’interior del bu-
dell (pòlips). Si es detecta a temps, 
és molt fàcil de tractar i té moltes 

És el tipus de càncer més corrent i el que produeix més 
morts al cap de l'any 

Més de 10.000 maresmencs ja han 

previngut el càncer colorectal 

Lideren un festival a 
Calella el 13 de maig

Lágrimas de sangre i 
Ebri Knight, amb els 
refugiats

probabilitats de curació.
 El Programa de detecció precoç 

de càncer de còlon i recte envia una 
carta individualitzada a tots els 
homes i dones d’entre 50 i 69 anys 
per convidar-los a fer-se, cada dos 
anys, una senzilla prova a casa per 
detectar si les deposicions conte-
nen petites quantitats de sang que 
no es veuen a simple vista.

A les farmàcies o l'Hospital
Per participar-hi, cal anar amb la 
carta a una de les farmàcies adhe-
rides a la campanya on facilitaran 
tot el necessari per fer la prova. En 
el cas que es detecti sang, des de 
l’Hospital de Mataró contacten per 
recomanar fer una colonoscòpia.

A la meitat de la població
Durant el primer any de funciona-
ment del Programa, s’ha convidat 
a pràcticament la meitat de la po-
blació diana: s’han enviat 31.671 
cartes, i el percentatge de parti-
cipació ha estat del 30.8% (9.789 
persones). El 6% de les persones 
que es van fer la prova mostrava 
petites quantitats de sang a les de-
posicions. Per aquest motiu, se’ls 
va citar des de l’Hospital de Mataró 
per realitzar una colonoscòpia. De 
moment, se n’han practicat 482.

 Música amb motius solidaris. 
El Folk-Rock Hooligan dels Ebri 
Night, el rap combatiu que bar-
reja Hip-Hop, Rock i Reagge de 
Lágrimas de Sangre i la música 
jamaicana de Ital Youth Sound es 
faran presents al festival nocturn 
de La Crida, el 13 de maig . Des de 
les 22 h fi ns les 5 de la matinada 
les cançons i la solidaritat inun-
daran la Sala Gran de la Fàbrica 
Llobet de Calella.

Pels refugiats
El concert es farà el pròxim 13 de 
maig amb l’objectiu de recaptar 
donatius per a associacions d’ajuda 
als refugiats. Les entrades anticipa-
des ja estan a la venda en diferents 
punts de Mataró, Calella, Sant Pol, 
Granollers, Girona i Barcelona. 
Aquestes valdran 6 euros i en cas 
que l’aforament no estigui com-
plet, també es vendran a taquilla 
per 10 el mateix dia del festival.
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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

 80.000€
REF. 5124 CIRERA, Planta baja con entra-
da independiente reformada, cocina de 
haya, galería tipo patio, baño completo 
con ducha, 3 hab. 1 doble, salón comedor. 
OPORTUNIDAD. 

T

219.000€
REF. 1412 Z. CENTRO, Piso nuevo solo 2 
años, terraza independiente de 30m2, 
trastero, 2 hab., baño completo con ducha 
suelos parquet, cocina lacada, ascensor, 
pk incluido. Solo 3 vecinos.

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

205.000€
REF. 6139 Z.  MOLINOS, Gran piso 
115m2 con pk y trastero incl, 4 hab. 2 
dobles, 2 baños completos 1 en suite, 
salón 30m2 con chimenea, cocina offi  ce 
roble con galería, balcón exterior y te-
rraza independiente de 25m2.

T

                                        398.000€
REF. 2468 1ª LINEA PARC CENTRAL, EXCELENTE piso 135m2 
con patio a nivel de 60m2 y terraza de 25m2 a nivel de sa-
lón, 4 hab. 3 dobles, cocina offi  ce de 18m2, suelos parquet, 
exteriores aluminio climalit, a.a. y calefacción,  pk grande incl. 

T

76.000€
REF. 4471 CERDANYOLA, 1er piso refor-
mado en comunidad reducida, cocina in-
dependiente y galería, baño completo con 
ducha, 3 hab., trastero, ext.  de aluminio, ca-
lefacción, balcón exterior. OPORTUNIDAD.

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



Ferran Samper, tocant la bateria Cedida

Ferran Samper,   
el ritme a les venes

Laia Mulà

 En un món on viure de la música és extremadament 
complicat i en el que la cultura lluita per ser reco-
neguda, en Ferran Samper, mataroní ple d’energia i 
talent, ha sabut fer-se un lloc en aquesta professió.  
“La música és la meva vida, tant per dins com per 
fora”, afi rma sense dubtar, perquè totes les seves 
emocions es mouen al voltant d’aquesta. I, també 
en base a la música, funciona el seu dia a dia.

El percussionista va introduir-se de manera con-
tinuada a la música en la batucada ‘Luta sem pausa’ 
del barri dels Molins i, posteriorment, va formar part 
dels ‘Laietans’, una colla formada majoritàriament 
de grallers que van començar tocant folk però van 
evolucionar cap a un so més modern. 

Brincadeira, el projecte que l’ha permès créixer 
com a músic i artista de manera explosiva, ha pro-
piciat que la música sigui la seva feina amb només 
22 anys. Tot i haver accedit a l’ESMUC gràcies al 
programa de preparació de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró (EMMM), ara es troba “en una 
pausa temporal” per centrar-se en els projectes 
professionals. “Estic experimentant molts canvis i 
intento aprendre d’ells”, conclou.

El seu dia a dia actualment gira entorn l’especta-
cle de gran format ‘Vibra’ que es podrà veure al te-
atre Tívoli del 9 al 17 d’abril i que neix de la fusió de 
Bincadeira, grup en el qual en Ferran n’és membre 

des del 2009, i BrodasBros. Brinca Bros és una ex-
plosió d’energia, una fusió que dóna lloc a la mú-
sica amb més ritme, “és música sortida de l’ànima’, 
explica amb convenciment. “Viure de la música ja 
és un somni que he assolit”, explica l’artista i afegeix 
que, d’ara endavant, espera “seguir evolucionant i 
mantenir un estil de vida basat en la música”.

Entusiasme

En Ferran Samper és energia pura, un cul inquiet 
amb ganes constants de música. Confessa que tots 
els instruments desperten alguna cosa dins seu 
i que en toca un bon nombre. “Tocar es poden 
tocar molts instruments, però saber-los tocar bé 
pot portar tota una vida”, opina el jove músic. 
Sempre s’ha mogut al voltant dels instruments 
de percussió i, a més, afi rma que “la guitarra ha 
sigut la companya de viatge i el baix un gran amic”. 

APUNTS

Defineix-te: Inquiet, extravertit i una mica despistat

Un llibre: Quan intento llegir el meu cap comença 

a fer música i desconnecta, és inevitable

Un viatge: Al Brasil

Un músic: Bon Iver

Un repte: Evolucionar sempre, sense trepitjar ningú

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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 Centre
Planta baixa a Mataró de 97m². 
En EXCLUSIVA amb pati de 20m2 a nivell de cuina 
i menjador de 25m2. 3 habitacions (1suite), un al-
tre bany, un sota escala com a traster, cuina amb 
rebost... PER ESTRENAR.. En un dels carrers més 
macos de Mataró!!  T151174

244.283€
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1.600€

1.700€

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

Immoble molt acollidor, bon estat, zona tranquil·la. Pis 62m², 3 habit., 1 bany com-
plet, cuina, saló menjador molt lluminós, balcó, aa/cc, alumini, ocasió!!    T150160

Cirera 99.740€

Pis reformat amb molt de gust de 42m², 1 habit. doble + despatx, 1 bany, cuina, 
saló menjador, aa/cc,tanc.alumini, parquet, ascensor, Terrassa 8m²! !           T151147 

Centre 150.000€

Casa 2 plantes de 110m², 3 habit., 2 banys compl., saló menj. cuina integr., calefac-
ció, tanc. alumini climalit, traster. Preciosa tssa 75m², barbacoa d’obra!!  T250229

Cirera 185.587€

Espectacular pis 120m2, 4 habit, gran menjador, balcó 15m2, cuina office, calefac-
ció. Si vols estar a prop platja, estació, Pl. Sta Anna...aquest és el teu pis!!   T151166 

Centre 190.890€

Pis en zona tranquil·la i familiar, 70m², 3 habit., bany amb banyera, 1 servei, cuina 
office, saló menjador, balcó, calefacció, parquet, alumini, Pàrquing incl!!   T108877

Havana 225.000€

Magnífic dúplex costat platja, 115m², 3 hab., 2 banys, cuina 15m², galeria, saló 
20m², balcó, pati 15m², aa/cc, alumini, traster, ascensor, 2 pàrq. opc. !!     T151109 

Havana 238.349€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Pis de 85m², 3 habit. (2 dobles), 1 bany amb banyera, 1 lavabo, cuina office, galeria, balcó, 
calef.  tanc. alumini, ascensor, pàrquing, traster, piscina, assolellat!! !                   T150444

Centre 243.915€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comMÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Casa 350m², pl,b:70m², cuina, saló, tssa a nivell 100m², bany, ascensor. Pl. sup.: 2 
habit. dobl + bany. Última pl.: estudi 70m². Actualment és restaurant!!       T250185 

Camí Serra 405.405€

400€

600€
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T110304 Mataró. Centre. Pis de 78m², 1 habitació, 1 bany complet, cuina offi ce, men-
jador lluminós, tanc d’alumini, ascensor, tot reformat. Disponible a l’abril!!   600€/Mes

T110471 Mataró. Centre. Ofi cina en primera planta tipus loft de 108m², 1 bany complet, 
cuina offi ce amb electrodomèstics, saló menjador, Ideal joves!!                         726€/Mes

T105692 Mataró. Via Europa. Pis cantoner de 98m², 4 habitacions amb armaris encas-
tats, 2 banys complets, cuina offi ce, saló menjador de 25m², calefacció, tancaments 
d’alumini, terres de gres, 2 balcons, galeria i ascensor. Pis molt assolellat!!!   900€/Mes

T106772 Mataró. Parc Central. Pis de 100m², 4 habitacions, 2 banys complets, cuina 
offi ce totalment equipada amb electrodomèstics, lluminós saló menjador, galeria, aa / 
cc, tancaments d’alumini, ascensor, plaça de pàrquing per a cotxe i moto, tot moblat 
per entrar a viure!! Disponible al Maig!!                                                              950€/Mes

T110480 Vilassar de Mar. Planta baixa reformada de 120m², 4 habitacions (1 doble), 1 
bany complet, 1 de servei, cuina, galeria, menjador, dos patis de 60m2 i 55m², aa / cc, 
tancaments d’alumini. Totalment moblat!!                                                        1.100€/Mes

T110358 Arenys de Mar. Magnífi c pis de 98m² totalment equipat i moblat, disposa de 
3 habitacions, 2 banys complets, cuina independent, terrassa i ascensor. Zona comuni-
tària amb piscina i zona esportiva!!!! A 100 metres platja!!!                        1.500€/Mes

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

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

T110379 Sant Vicenç de Montalt. Excel·lent planta baixa reformada i moblada amb 
120 m² de superfície, 3 habitacions, 2 banys, cuina offi ce totalment equipada, saló 
menjador ampli i lluminós amb sortida a preciosa terrassa, fi nestres d’alumini, pàr-
quing i magnífi ca zona comunitària amb piscina!!!                                      3.000€/Mes

T302961 Mataró. Cerdanyola. Local en planta baixa de 70m2, dos despatxos, 1 bany, 
porta automàtica, entrada minusvàlids, Ideal ofi cines, serveis!!!!                  400€/Mes

T302954 Mataró.Centre. Local en planta baixa al costat de la plaça de les teresas 
de 85m2, 1 bany, aire condicionat, terres de parquet, actualment botiga de roba amb 
emprovadors i magatzem, A punt per entrar!!                                                  650€/Mes

T302743 Mataró.Centre.  Local de 130m² de superfície, disposa d’1 bany, persiana 
elèctrica, Ideal per a serveis o despatx!!!                                                          800€/Mes

T302091 Mataró. Camí de la Serra. Local comercial en planta baja 140m2, 1 bany, 
portes automàtiques, terres parquet, pati de 80m2, Vingui a informar-se!!  800€/Mes

T302960 Mataró. Cerdanyola.  Local comercial cantoner a primera línia comercial de 
97m2 (50m2 botiga + 47 m2 de magatzem), 1 bany, actualment aquesta funcionant 
com com fruiteria, Ideal comerç, Ven a informar-se!!!!                                1.100€/Mes

T302937 Mataró. Centre. Espectacular local comercial a immillorable zona, situat al 
costat de la Plaça de Cuba. De 150 m2 de superfície, amb quatre grans aparadors, aa 
/cc, els terres de pissarra, porta automàtica, alarma, ideal clínica dental, centre mèdic, 
etc .. Disponibilitat al febrer!!!                                                                           1.500€/Mes

Piso de 70m², 3 habita-
ciones, 1 baño completo, 
cocina cerrada, salón co-
medor con salida a bal-
cón, cierres de aluminio, 
suelos de parquet, Muy 
luminoso!!!  T106968

Argentona550€

Pis sense mobles, 78m², 
3 hab. (1 Suite), 2 banys 
compl, cuina office, saló 
menj. de 20m², balcó, 
aa/cc, alumini, ascensor, 
garatge inclòs, vivenda 
familiar, funcional i molt 
lluminosa!   T110482

P� c Cen� al600€

Casa  moderna, 1 planta, 
de 260m², 5 hab. + Estu-
di 60m², 3 banys, cuina 
off, saló menj. 2 Tsses de 
75m² i 20m², calefacció, 
pàrquing 2  cotxe, terreny 
1475m² ! Disponible 15 
de març!! !  T202117

 Canyamars1.600€

Casa moblada a prop 
del poble, 530m², 8 hab, 
4 banys, cuina off, saló 
menj., llar foc, tssa 100m² 
vistes mar, calef., traster, 
garatge, Magnifica zona 
ajard. 1.000m², porxada, 
barbacoa i piscina!! Ideal 
2 famílies !! T202765

 Arenys M� 3.500€

Argentona1.650€

Casa a 4 vents, zona 
resid., 180m², 4 habit., 
2 banys, 1 servei, cuina 
off., saló menj., llar foc, 
calefac., alumini, tssa 
20m², garatge 2 cotxes, 
traster, jardí 210m² bar-
bacoa! !  T420112

Vilass�  M� 
Casa pueblo 214m², 5 
hab (4 dob), 2 baños + 1 
servicio, cocina off. 30m², 
despensa, salón,  balcón, 
vistas, aa/cc, cerr. alumi-
nio, 2 tzas 15m² y 10m², 
patio, garaje 2 coches, 
muebles opc!  T2027673

1.700€

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

Pis reformat amb molt de gust de 42m², 1 habit. doble + despatx, 1 bany, cuina, 
saló menjador, aa/cc,tanc.alumini, parquet, ascensor, Terrassa 8m²! !           T151147 

150.000€

Espectacular pis 120m2, 4 habit, gran menjador, balcó 15m2, cuina office, calefac-
ció. Si vols estar a prop platja, estació, Pl. Sta Anna...aquest és el teu pis!!   T151166 

190.890€

Magnífic dúplex costat platja, 115m², 3 hab., 2 banys, cuina 15m², galeria, saló 
20m², balcó, pati 15m², aa/cc, alumini, traster, ascensor, 2 pàrq. opc. !!     T151109 

238.349€

Casa 350m², pl,b:70m², cuina, saló, tssa a nivell 100m², bany, ascensor. Pl. sup.: 2 
habit. dobl + bany. Última pl.: estudi 70m². Actualment és restaurant!!       T250185 

405.405€

Local en planta baixa de 
70m2 de superfície, té 
dos despatxos, 1 bany, la 
porta és automàtica, en-
trada per a minusvàlids, 
Ideal oficines, serveis...! 
T302961

Cerdanyola400€

Pis de 50m², tot reformat, 
1 habitació, 2 banys, cui-
na tancada, saló amb te-
rrassa, amb tancaments 
d’alumini, terres parquet. 
Ascensor, aa / cc. Molt 
lluminós !!!!!  T104160

Centre600€
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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

495.000 €

MATARÓ - Parc Central R 60292

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

Quota: 1.340€/mes

149.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18361

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

Quota: 587€/mes

239.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18392

Preciós pis alt, vistes espectaculars mar i mun-
tanya, molt de sol, exterior i balcó terrasseta.

amb 4 hab i tot exterior. No s’ho perdi!

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 galeria!!

Quota: 469€/mes

dobles, cuina offi ce i àmplia galeria!!

130.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 18378

Pis alt amb vistes panoràmiques ciutat, mar i 
muntanya, balcó exterior i 3 hab. Pis definitiu!

Quota: 491€/mes

muntanya, balcó exterior i 3 hab. Pis definitiu!
Gran oportunitat! Pis en alçada, 100m2 

165.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18379

Preciós pis amb 2 hab dobles exteriors i amb 
immillorable orientació, amb llum tot el dia!

Quota: 619€/mes 179.000 €

MATARÓ - Havana R 41240

Casa  120m2, 3 hab, 2 banys, terrassa, cuina 
offi ce, saló. Immoble per reformar al centre.offi ce, saló. Immoble per reformar al centre.

tanya, molt de sol, exterior i balcó terrasseta.

245.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18084

Pis tot  reformat de 4 hab, 2 banys, cuina offi ce i 
balcó exterior. Aparcament cotxe i moto, traster.

Quota: 1.090€/mes

Quota: 776€/mes

Quota: 895€/mes

terrassa amb barbacoa. Per entrar a viure!

/mes

Pis alt amb vistes panoràmiques ciutat, mar i 

immillorable orientació, amb llum tot el dia!

/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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