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VOLUMS DE MEMÒRIA 
Mataró rep els guions mecanoscrits de 21 anys de ràdio de l'arxiu

de Josep Gomà Carol, fill adoptiu de la ciutat
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+ 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

110.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO
Ref. 12664 ZONA COMERCIAL: Piso en blo-
que con ascensor. Sup. 87 m2. 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

86.000€

RODEADO DE SERVICIOS
Ref. 12652 JUNTO GATASSA: Piso 75 m2 en 
edifi cio con ascensor. 3 habitaciones, 2 dobles. 
Reformado. Baño con plato de ducha. Cocina de 
roble con galería anexa. Suelos de gres. Puertas 
de sapelly. Ventanas de aluminio. Excelente rela-
ción precio y estado. Ubicado en una zona con 
muchos servicios.

T

139.500€

¡REALMENTE BONITO!
Ref. 12632 AVDA. PERÚ: En la mejor calle de 
la zona. Excelente vivienda 100m2 reformado 
en su totalidad de forma muy destacada. Buena 
orientación que recoge mucho sol. Edifi cio con 
ascensor. Salón comedor 26m2. Balcón solea-
do. Cocina equipada práct. nueva. 3 dormitorios 
(antes 4). Baño de diseño. Parquet. Calefacción.

T 173.000€

!EL MEJOR PISO DE LA ZONA!
Ref. 12579 ZONA BIEN COMUNICADA: Piso 
reciente construcción, totalmente exterior y as-
censor. Imagen actual y moderna. Muy luminoso.  
Sup. 80 m2. 3 dormitorios, 2 dobles. Salón come-
dor con balcón tipo terracita. Cocina equipada e 
impecable. Galería. 2 baños nuevos. Suelos de 
gres. Calefacción y a.A. Parking incluido.

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

69.760€

METROS Y LUMINOSIDAD
Ref. 12699 Z. PINTOR ESTRANY: Buen piso 
junto avda principal. Alto, alegre y exterior en 
esquina. 83 m2. 3 dormitorios dobles. Amplio 
salón comedor.  Balcón a la calle. Cocina con 
buenas cualidades para acabar a su gusto y 
forma. Galería anexa. Baño completo. Suelos 
de terrazo. Ventanas de aluminio blanco.

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 243.900€

JUNTO PLAYA
Ref. 12702 ZONA MARÍTIMA: En calle tran-
quila, vivienda de 90m2 fi nca de buena imagen. 
Distribución y amplitud. 4 dormitorios, 2 dobles. 
Salón comedor de 25 m2. Balcón exterior. Co-
cina offi ce como nueva y galería anexa. Baño 
completo + aseo. Suelos gres. Calefacción. Par-
king y trastero incluidos. IMPECABLE.

T

196.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12650 VIA EUROPA: Buen piso exterior 
en su totalidad y vistas despejadas  sin edifi cacio-
nes cercanas. Imagen sencillamente impecable. 
Salón comedor amplio y luminoso. Balcón / terra-
cita. Cocina offi ce equipada. Galería anexa. 3 dor-
mitorios. 2 baños. Zonas comunes ajardinadas. 

T

99.000€

¡ATENCIÓN A ESTE PISO!
Ref. 12618 Z/EL CROS: Sup. 90m2 distribui-
dos en 4 dormitorios (actualmente 3), todos do-
bles. Amplio salón comedor con salida a balcón. 
Cocina reformada con mobiliario de roble y gale-
ría anexa. Baño reformado con plato de ducha. 
Piso esquinero a 2 calles, totalmente exterior, 
soleado y muy luminoso.

T 107.500€

¡OP0RTUNIDAD DE MERCADO!
Ref. 12701 Z. PALAU-ESCORXADOR: Plan-
ta baja con patio con buena presencia, 60m2, 2 
dormitorios dobles, salón a calle, baño con plato 
de ducha y cocina a patio 20m2. Totalmente re-
formado a estrenar, ideal gente mayor, parejas, 
amantes de los animales e inversores que de-
manden buena rentabilidad.

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

110.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO
Ref. 12664 ZONA COMERCIAL: Piso en blo-
que con ascensor. Sup. 87 m2. 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.

86.000€

RODEADO DE SERVICIOS
Ref. 12652 JUNTO GATASSA: Piso 75 m2 en 
edifi cio con ascensor. 3 habitaciones, 2 dobles. 
Reformado. Baño con plato de ducha. Cocina de 
roble con galería anexa. Suelos de gres. Puertas 
de sapelly. Ventanas de aluminio. Excelente rela-
ción precio y estado. Ubicado en una zona con 
muchos servicios.

243.900€

JUNTO PLAYA
Ref. 12702 ZONA MARÍTIMA: En calle tran-
quila, vivienda de 90m2 fi nca de buena imagen. 
Distribución y amplitud. 4 dormitorios, 2 dobles. 
Salón comedor de 25 m2. Balcón exterior. Co-
cina offi ce como nueva y galería anexa. Baño 
completo + aseo. Suelos gres. Calefacción. Par-
king y trastero incluidos. IMPECABLE.

196.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12650 VIA EUROPA: Buen piso exterior 
en su totalidad y vistas despejadas  sin edifi cacio-
nes cercanas. Imagen sencillamente impecable. 
Salón comedor amplio y luminoso. Balcón / terra-
cita. Cocina offi ce equipada. Galería anexa. 3 dor-
mitorios. 2 baños. Zonas comunes ajardinadas. 

• 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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L'exparella de Piedad Moya 
és declarat culpable de la seva 
mort
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Mataró inspeccionarà els pisos 
buits del banc per si hi ha 
okupes
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Entrevista a Eudald Calvo, 
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Ascens virtual del Club Volei 
Mataró
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La Setmana Santa local entra en 
els seus tres dies àlgids

 perfil
Marc Flynn,
vocació pels musicals
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Santa Maria de Mataró està jugant 
els "quarts de fi nals" de l'elecció 
per ser el "Monument preferit dels 
catalans 2017". El conjunt, amb la 
Capella dels Dolors de gran aval, 
està entre els 8 conjunts patrimo-
nials més votats i dirimeix les seves 
opcions amb Santa Maria de Ripoll 
en una votació fi ns al dia 18 d'abril. 

Es pot votar, un cop cada hora, a 
monumentfavorit.descobrir.cat. 
Mataró ja va superar amb èxit la 
primera fase de votacions i ara des 
de  l'Ajuntament es torna a dema-
nar el vot popular per a fer arribar 
Santa Maria el més lluny possible. 

Santa Maria "juga" els quarts de final 
del 'Monument favorit dels catalans' 

L’ENQUESTA

Agilitzar els 
desnonaments és la via 
de frenar les ocupacions?

73,2 % Sí.
26,8% No.

MEDICARE SYSTEM

LA PREGUNTA

Què regales per Sant 
Jordi?

OCUPACIONS DE PISOS

Les processons capten l'atenció dels mataronins i dels seus disposi-
tius mòbils com es pot veure a l'inici de la de Maria al Peu de la Creu.

APLAUDIT: Les noies del Club 
Hoquei Mataró s'aferren a les op-
cions de permanència amb una 
victòria merescuda i patida.

CASTIGAT: Mataró intenta moure's 
perquè la problemàtica no vagi a 
més però fa falta implicació de les 
altres administracions.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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Audiència Prèvia  
al Ple municipal
Ara pots adreçar-te al consistori  
per exposar el teu prec o pregunta
Abans de cada Ple municipal ordinari, habitualment  
el primer dijous de cada mes, les persones a títol individual  
o en representació d’una entitat registrada poden  
exposar un prec o pregunta als representants de la ciutat.

Per fer la intervenció cal demanar-ho com a mínim 7 dies  
abans de la celebració del Ple. Podran fer-se fins  
a 5 intervencions i tindrà una durada màxima de 30 minuts. 
L’Audiència Prèvia començarà a les 18.30 h.

Com demanar-ho?

> Al web municipal www.mataro.cat

> A les oficines d’atenció ciutadana: 
La Riera, 48 de 9 a 19 h de dl. a dj. i de 9 a 14.30 h els dv.

De 9 a 15 h de dl. a dj. i de 9 a 14 h els dv. a: 
Rocafonda c. de Josep Punsola, 47  
Cerdanyola  pg. de Ramon Berenguer III, 82  
Molins c. de Nicolau Guanyabens, 23-25  
Pla d’en Boet c. de Juan Sebastián Elcano, 6  
Cirera c. de Cadis ,1 de 9 a 15 h 

AnunciTOT_AudienciaPle.indd   1 10/4/17   14:16



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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TOCAT I ENFONSAT
L’edifi ci del Club Nàutic al Passeig Marítim, 
absolutament degradat, anirà a terra 
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Setmana Santa massiva
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 Foto antiga Les portades

 Aquesta imatge data de 1952 
quan es va beneir la imatge de la 
Verònica, la mateixa que surt en 
processó actualment portada pels 
exalumnes dels Salesians. La con-
fraria va ser fundada pel Director 
del Col·legi Salesians el Pare Ricard 
Nacher i aquell mateix any sortí en 
processó per primera vegada. El 
Misteri de guix es va fer als tallers 
dels salesians de Sarrià i va ser obra 
d'en Josep Mestres. Com que  no 

Benedicció de la Verònica

disposaven de tanta gent com les 
altres confraries, va ser el primer 
Misteri portat amb rodes a la ciutat 
i no pas per portants a pes d'espat-
lles. La Verònica és, avui, una de les 
confraries més antigues de Mataró.

La foto antiga de la setmana 
passada atribuïa erròniament el 
pas recuperat de la Coronació 
d'Espines que, en realitat, fou 
iniciativa del Col·legi dels Germans 
Maristes del Carrer de Sant Josep.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1767.indd   1 11/4/17   18:08
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Josep Gomà Exemple de guió radiofònic mecanoscrit

El testimoni de 21 anys de ràdio 
esportiva local de Josep Gomà i Carol
L'Ajuntament rep en donació 111 volums de les cròniques diàries de tots els equips i 
tots els esports mataronins

Societat: Redacció

  De la mateixa manera que amb 
motiu del Premi Iluro de mono-
grafi a històrica s’afi rma que cap 
altra comarca té tants estudis com 
el Maresme, Mataró deu al llegat 
de Josep Gomà i Carol ser la ciutat, 
de ben segur, amb més memò-
ria esportiva. Ara, part d’aquests 
records, de dies i dies de guions 
radiofònics, passarà a estar a dis-
posició de curiosos o historiadors 
gràcies a la donació que els fi lls 
del periodista han fet a la ciutat i 
que el Ple Municipal va acceptar, 
dijous passat. 

Part de l’Arxiu històric de Josep 
Gomà i Carol ingressarà al fons de 
Can Palauet posant indirectament 
a l’abast de qui ho vulgui els gui-
ons d’hores de ràdio amb tot luxe 
de detalls sobre tots els equips de 
la ciutat. La donació revesteix de 
gran importància, a més, per l’or-
dre metòdic amb el que el mateix 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1767.indd   2 11/4/17   19:28



Els guions es podran consultar a l'Arxiu Municipal

l’època, tota mena de detalls so-
bre jugadors, equips, partits i re-
sultats i fi ns i tot la mateixa pu-
blicitat que s’emetia, escrita pel 
mateix Gomà. Els guions de més 
30 anys salvaguardats de l’oblit 
i replets de detalls i informació 
que serien de difícil consulta si 
no fos pels índexs que el mateix 
Gomà elaborava, a mà, amb una 
cal·ligrafi a quasi perfecta.

Josep Gomà, que dirigeix El Tot 
Esport que va fundar el seu pare, 
busca com a exemple de l’obsti-
nació vocacional de Gomà i Carol, 
la data del seu propi naixement, 
en què el periodista no va fallar i 
va fer el guió amb la crònica de la 
jornada. Cal considerar que Gomà 
i Carol mai va rebre compensació 
econòmica per la tasca que feia 
tots set dies de la setmana. 

Els guions mecanografi ats cor-
responen a les emissions de Ràdio 
Maresma del 1951 –cinc anys des-
prés de l'arribada de Gomà a la 
ciutat– i posteriorment a Ràdio 
Mataró entre 1978 i 1985.

La donació feta per 
Antoni i Josep Gomà 
consta de la còpia 
mecanoscrita enquader-
nada dels guions radiofò-
nics del seu pare amb 
presència de tot tipus 
d'esport com futbol, bàs-
quet, natació, atletisme, 
hoquei o handbol

Gomà ordenava i indexava tot el 
contingut que generava i que fa 
que sigui fàcilment consultable 
a partir de la data d’un partit o 
la temporada en què va jugar un 
jugador. 

30 anys de cròniques
La donació gratuïta que rep la ciutat 
d’Antoni i Josep Gomà i Nasarre, 
fi lls del periodista, és una exhausti-
va crònica periodística de més de 30 
anys, recollida en 111 volums meca-
nografi ats que el mateix periodista 
guardava. Són la còpia dels guions 
que escrivia –a raó d’uns quatre 
folis per edició– perquè fossin ra-
diats per Ràdio Maresma primer i 
Radio Mataró després. 

Consultar un dia a l’atzar 
d’emissió permet contemplar 
l’estil característic de la ràdio de 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1767 del 13 al 20 d'abril de 2017
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Ciutat

Un cronista vocacional i exhaustiu
Josep Gomà recollia als seus guions i documents tot el relacionat amb l'esport local i 
ho indexava per a la seva consulta posterior

Societat: Redacció

  Els guions radiofònics són no-
més una part de la ingent tasca 
periodística i documental que 
Josep Gomà i Carol va fer, per pura 

vocació, a Mataró. El periodista era 
un enamorat del futbol i només 
arribar a la ciutat va ser primer ju-
gador i després secretari de la jun-
ta del CE Mataró. Posteriorment, 
i en les hores lliures, es va entregar 

en cos i ànima a la tasca de peri-
odista esportiu com a guionista 
de les ràdios locals i posterior-
ment com a líder de publicacions 
com l'Iluro Sport primer i El Tot 
Esport després, que abans de ser el 

Exemple d'una fitxa d'un partit escrita a mà pel mateix Josep Gomà i Carol Josep Gomà 
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suplement del Tot Mataró va tenir 
durant un temps entitat pròpia.

Josep Gomà i Carol va ser no-
menat, el 18 de març de 1989, 
Fill Adoptiu de la Ciutat, ja que 
era nascut a Santa Margarida de 
Montbui. També el premi de la Nit 
de l'Esport que reconeix la tasca 
periodística duu el seu nom i un 
monòlit, precisament davant del 
camp del Centenari, el recorda.

Un "excel" humà
Submergir-se en l'arxiu de docu-
ments que sempre va guardar és 
acostar-se a la fi gura d'un autèn-
tic periodista vocacional la tasca 
del qual permet disposar d'una 
indexació completíssima de tot el 
contingut dels seus arxius. Adjunt 
als guions radiofònics o altres do-
cuments, Gomà va elaborar uns 
llibres que serveixen d'índex de 
continguts i que permeten una 
ràpida consulta a partir de l'any 
o la disciplina. Altres exemples de 
la seva vocació van ser que, ma-
lalt de pòlio, va voler recollir a mà 
tots els resultats de la història del 
CE Mataró a partir de la premsa 
històrica i que copiava a mà les 
cròniques antigues per extreure'n 
les dades. Josep Gomà i Carol va 
elaborar un excel de l'esport local 
molt abans del primer ordinador.

El mateix Josep Gomà i Carol, en els darrers anys de la seva vida, 
va utilitzar el seu propi arxiu per a fer peces de difusió històrica 
com el reportatge 'Les arrels del futbol mataroní' publicada als 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria. La tasca periodística de 
Josep Gomà i Carol ha estat continuada pel seu fill Josep Gomà 
i Nasarre, al capdavant del Tot Esport. Un exemple van ser els 
reportatges "Records d’un segle d’esport a Mataró" en què es 
repassava, gràcies a l'extens arxiu llegat, els millors moments dels 
equips i esportistes locals durant el segle XX. També recentment 
i a totmataro.cat es fan, cada mes, reportatges històrics sobre 
les efemèrides esportives. En el d'aquesta setmana, per exem-
ple, s'hi recorda el triomf de Jordi Burillo sobre Boris Becker fa 
25 anys, que el El Centre Atlètic Laietània va pujar a la màxima 
categoria catalana fa 50 o que durant les Festes de Pasqua se 
celebren carreres ciclistes al Velòdrom de la Carretera de Mata 
l'any 1917, fa just un segle.

Records i reportatges 
fills de l'Arxiu Gomà
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El jurat popular declara culpable l’exparella 
de Piedad Moya 
El cadàver encara no ha aparegut i la família està decidida a obrir un pou d'una finca de 
Dosrius on creuen que podria haver-hi les restes

Successos: Redacció - ACN

 Mohamed T., el veí de Mataró 
acusat de matar i amagar el cos 
de l'ex-parella, ha estat declarat 
culpable per unanimitat del jurat 
popular. Després d'escoltar l'acu-
sat i tots els testimonis, que des 
de la setmana passada han passat 
per l'Audiència de Barcelona, els 
membres del jurat estaven reu-
nits des de dimarts per delibe-
rar. El veredicte el van fer públic 
aquest dimecres, passades les nou 
del vespre. Els fets van passar el 
4 d'abril de 2014 quan la dona de 
qui s'acabava de separar l'acusat 
va desaparèixer sense deixar rastre. 
Totes les proves, però, incrimina-
ven l'ex-parella. Quan s'acaben de 
complir tres anys de la desapari-
ció, el cos continua sense apa-
rèixer. Ara, amb el cas ja tancat, 
la família està decidida a obrir 
personalment el pou de la fi nca 
familiar de Dosrius (Maresme) 
on creuen que podria haver-hi les 
restes de Piedad Moya.

El jurat popular va confi rmar la 

culpabilitat de l'acusat pel delicte 
d'homicidi i contra la integritat 
moral per haver fet desaparèixer 
el cos i, un cop emès el veredic-
te, es va acordar l'ingrés a presó 
de l'home. La fi scalia i l'acusació 
particular demanaven fi ns a dis-
set anys de presó per aquests fets 
i ara la jutgessa haurà d'acabar 
d'establir la condemna.

Tres anys trobar el cos
El cas es remunta al 4 d'abril de 
2014, quan la dona va desaparèi-
xer sense deixar rastre. La família 
va denunciar-ho als Mossos d'Es-
quadra, que un mes després, el 6 
de maig, van detenir l'ex-parella 
i van començar a treballar amb la 
hipòtesi que la dona era morta i 
enterrada al bosc que hi ha entre 
Dosrius, on la parella tenia una 
fi nca, i Mataró, on vivien.

Des del dia de la seva desapa-
rició, la dona no es va posar en 
contacte amb cap persona del seu 
entorn –tenia dues fi lles menors 
d'edat i l'últim que va fer és trucar 
a una d'elles per dir-li que aniria a 

veure a Mohamed–. Després d'allò 
tampoc va fer cap moviment ban-
cari ni es va endur res de casa seva, 
no va anar a treballar i tampoc va 
utilitzar les xarxes socials.

Diversos viatges
Durant la instrucció del cas es va 
demostrar que el dia de la desapa-
rició de la víctima, l'acusat va fer 
diversos viatges injustifi cats a la 
fi nca que tenien a Dosrius, a més 
de mostrar una actitud sospitosa 
amb tot el seu entorn familiar. Dies 
abans dels fets, a més, l'home ha-
via estat assetjant telefònicament 
la víctima.

Les setmanes posteriors a la de-
saparició, la Unitat Canina dels 
Mossos va buscar sense èxit el cos 
de la dona i també els veïns van 
organitzar una batuda ciutada-
na que tampoc va aportar noves 
pistes. Tres anys després, el cos 
continua sense aparèixer. La fa-
mília manté la certesa que el cos 
de Piedad Moya és al pou de la 
fi nca de Dosrius i ara està deci-
dida a obrir-lo.

L'exmarit de Piedad Moya, durant el judici Cedida
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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

1P SPA ADVOCATS 1764.pdf   1   22/3/17   10:38



Busquen pisos buits de bancs per detectar si 
hi ha okupes i reclamar-lo per a lloguer social 
L'Ajuntament inspeccionarà l'estat de 368 pisos de tota la ciutat, majoritàriament de 
Cerdanyola i Rocafonda

Habitatge: Redacció - ACN

  L'Ajuntament de Mataró donarà 
aquest any el tret de sortida a la 
campanya d'inspeccions d'habi-
tatges buits que preveu l'ordenan-
ça municipal aprovada a fi nals del 
2016, amb l'objectiu de detectar 
aquells pisos que fa més de dos 
anys que estan buits de manera 
"injustifi cada" i poder reclamar 
als seus propietaris que els des-
tinin al lloguer social. En casos 
que no ho facin, aquesta mateixa 
ordenança preveu multes de fi ns a 
18.000 euros. A més, també es vol 
detectar en quins d'aquests pisos, 
teòricament buits, s'hi han fi cat 
okupes per col·laborar també en 
la lluita contra les ocupacions il-
legals. L'Ajuntament preveu revisar 
aquest any 368 pisos, d'un parc 
d'un total de 3.382 pisos potenci-
alment buits. Les inspeccions es 
faran a tots els barris de la ciutat, 
però on més se'n preveuen és als 
barris de Cerdanyola i Rocafonda.

El cens d'habitatges buits de 
Mataró ha disminuït, però la xifra 

encara continua sent molt alta. Si 
el juliol del 2015 se'n comptabi-
litzaven 3.792, un any més tard el 
cens era de 3.382. "En continuen 
havent-hi força", reconeix la regi-
dora d'Urbanisme, Núria Calpe, 
que hi veu un doble problema: 
"L'habitatge no compleix la seva 
funció social i són objectiu de ser 
okupats, amb 'k'".

Davant d'aquesta situació, el 
consistori ja va anunciar la set-
mana passada la posada en marxa 
d'un "pla de lluita potent" –amb 
demanda d'un jutjat inclosa– con-
tra les organitzacions mafi oses 
que ocupen habitatges i al Ple 
Municipal es va explicar la posa-
da en marxa d'un programa d'ins-
peccions d'habitatges buits, dues 
mesures que complementen la 
política pel dret a l'habitatge del 
consistori.

Doble objectiu
En el cas de les inspeccions l'objec-
tiu és doble i, a banda d'identifi car 
aquells pisos okupats, es pretén 
que els que estiguin realment buits 

es puguin destinar al lloguer social. 
Per això, l'Ajuntament comprovarà 
quins d'aquests habitatges fa més 
de dos anys que estan buits injus-
tifi cadament i exigirà als propieta-
ris que els posin en circulació. El 
consistori aclareix que es comen-
çarà pels pisos dels anomenats 
grans tenidors –entitats fi nance-
res i empreses– i aquest 2017 ja 
se'n revisaran un total de 368. La 
campanya començarà després de 
Setmana Santa i l'ordenança que 
ho regula preveu multes de fi ns a 
18.000 euros si l'habitatge no es 
posa en circulació, un cop l'Ajun-
tament ho hagi requerit.

Principalment a dos barris
Pel que fa a la distribució territo-
rial, les inspeccions es preveuen 
en tots els barris, inclús també en 
algunes urbanitzacions. Dels 368 
pisos a inspeccionar, però, 87 són a 
Cerdanyola nord, 64 a Cerdanyola 
sud i 67 a Rocafonda. Aquestes 
zones concentraran el 60% de les 
inspeccions previstes. És també 
on hi ha més pisos buits.

Núria Calpe, en el Ple Municipal ordinari d'abril Daniel Ferrer
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Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 
El vot en contra dels socialistes no va poder frenar l'aprovació de la proposta de resolució 
presentada per ERC, CiU i ICV-EUiA, a la qual hi van donar suport VoleMataró i la CUP

Ple Municipal: Laia Mulà

 La proposta de Resolució per 
a l'Adhesió al Pacte Nacional pel 
Referèndum va ser aprovada en el 
Ple Municipal d'abril on, un cop 
més, el govern sociovergent de la 
ciutat va mostrar la seva divisió 
entorn de la qüestió de la inde-
pendència de Catalunya. Mentre 
que CiU va ser un dels grups que 
presentaven la proposta, els soci-
alistes van tornar a dir que no. La 
proposta es va aprovar amb un to-
tal de 15 vots a favor (d'ERC, CiU, 
ICV-EUiA, VoleMataró i la CUP) i 12 
en contra del PP, C's, PxC i el PSC.
La democràcia i el pluralisme da-
munt la taula

El manifest destaca el desig de 
Catalunya de decidir el seu fu-
tur polític i la convicció que el 
Referèndum és una eina inclusiva 
que permetria l'expressió dels di-
versos posicionaments. Francesc 
Teixidó (ERC) va apel·lar a la de-
mocràcia i al debat plural durant 
l'exposició de la proposta i va 
destacar que “si estem asseguts 
en aquest saló de plens, és per-
què som demòcrates”. També va 

remarcar la demanda al “civisme, 
la transversalitat i respecte al plu-
ralisme democràtic” com a eina 
bàsica per a la convivència.

Des dels grups municipals con-
traris al Referèndum es va remar-
car que aquest és un debat que s'ha 
discutit molts cops i des del PSC 

es manté la línia de vot de la di-
recció nacional del partit contrària 
a la celebració del Referèndum i 
Núria Moreno (PSC) va deixar clar 
que “no portarem a la societat a 
la divisió i l'enfrontament” i que 
la seva proposta passa pel diàleg, 
la negociació i el pacte. 

El portaveu d'ERC, Francesc Teixidó, un dels grups proposants Daniel Ferrer

La presentació de la campanya d'Esquerres per la Independència

 Arxiu 

Aportar arguments que convencin a les classes populars per votar 
Sí al Referèndum d'Independència és l'objectiu de la campanya 
que impulsarà la nova plataforma d'Esquerres per la Independència 
(ExI). La plataforma, que va néixer l'any 2014 sota el nom d'Es-
querres pel SíSí, ara ja té delegació a Mataró i engega la nova  
campanya sota el lema 'Referèndum, República: Sí!' de cara al 
referèndum que segons va anunciar Carles Puigdemont tindria 
lloc al setembre d'aquest any. La nova delegació de Mataró està 
formada per ERC, la CUP, Moviment d'esquerres, intersindical - 
CSC, Jerc i jovent mataroní i estarà coordinada per David Barnet.

Les esquerres pel Sí
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www.totmataro.cat/agenda

Dijous 

20 d'abril

21.00h // 
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 
1. Mataró) //
Taquilla inversa.

OSCAR TORRES, 
RUMBA MATARONINA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

God Save the Kings
Dissabte 15 abril / 20h / L'Arc 
Cafè  Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Gabriel (tenor) i Juan Diego (pia-
no), músics de formació clàssica 
que realitzen versions de pop-rock.

Rèquiem de Mozart 
Divendres 21 abril / 20.30h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ General: 12€. Reduïda: 10€.
Rèquiem en re menor (K. 626) de 
W.A. Mozart. Cor Ciutat de Mataró, 
Joan Miquel Hernàndez i Mireia 
Fornells (piano a 4 mans), i solis-
tes: Susanna Crespo, Mercè Trujillo, 
Aniol Botines i German De la Riva.

Deltonos + The Outside Hours
Divendres 21 abril / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 11€. Taquilla: 15€. 
Los Deltonos és un grup de rock for-
mat el 1986 a Muriedas, Cantàbria.

'Karaocat' 
Divendres 21 abril / A mitjanit 
/ L’Altre Cafè Cultural (c. d'en 
Xammar, 6. Mataró)
Karaoke amb els èxits de la música 
en català dels últims temps.

'(Des)Concerto'
Dissabte 22 abril / 21h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€.
Concert teatral a càrrec de l'Or-
questra de Cambra de l'Empordà.

TEATRE I DANSA //

'La Passió de Vilassar de Mar' 
Divendres 14 abril / 20.30h / 
Parròquia de Sant Joan (Pl. de 
l'Església. Vilassar de Mar)
L’altar de l’església acollirà la re-
presentació escènica de la vida, 
passió, mort i resurrecció de Jesús.

La passió infantil de Mataró
Diumenge 16 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Gratuïta, donatiu voluntari.
Un espectacle de l'Associació de la 
Passió Infantil de Mataró.

'Les Dones Sàvies'
Divendres 21 abril / 20.30h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
Argentona) / Anticipada: 7,5€. 
Taquilla: 10€.

Guia cultural

Després del seu primer disc 
"Voy a cantarle al mundo" 

(2011), el cantautor mataroní 
-antigament conegut com  
Momen– torna per a pre-
sentar el seu nou treball 
“Persiguiendo un sueño” que 
combina la rumba catalana i 
fl amenca. A més, també 
hi haurà traces de rock, 
funk i reggae entre al-
tres.  El nou disc pre-
senta la cara més 
madura del cantau-
tor, però és molt 
més rítmic que el 
seu disc anterior.
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1672, França. Molière i la Companyia 
del Rei estrenen una comèdia de 
costums amb un embolic familiar. 
Un espectacle de Ricard Farré i 
Enric Cambray.

INFANTIL //

Buc de contes
Dijous 13 abril / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
"El llibre secret de les princeses 
que també es tiren pets", d'Ilan 
Brenman i Ionit Zilberman. 

Experts en etiquetatge tèxtil
Diumenge 16 abril / 18h / Can 
Marfà Museu del Gènere de Punt 
(Passatge Can Marfà, 1, Mataró)
Taller adreçat a famílies amb in-
fants entre 5 i 12 anys, per conèi-
xer els símbols de les etiquetes.

'Sigues Guinovart i deixa't por-
tar on l'art et condueixi'
Diumenge 16 abril / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Pinta la teva maqueta de cotxe. 
Activitat adreçada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dimarts 18 abril / 18h: L'hora 
del conte especial de Sant Jordi 
"Escudella de poemes", a càrrec 
de l'Estenedor Teatre.
Dimecres 19 abril / 18h: "Club 
Gomet Blau", tertúlia literària 
adreçada a infants de 6 i 7 anys.

Dijous 20 abril / 18h: "Club Gomet 
Vermell", tertúlia literària adreça-
da a infants de 8 a 10 anys.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Dimecres 19 abril / 17.30h: Art Time 
'Especial Sant Jordi'. Taller d'activi-
tat plàstica, dedicat als personatges 
de la llegenda de Sant Jordi. 
Dijous 20 abril / 17.30h: L'Hora 
del Conte "La nena del núvol" de 
Sònia Mestre.
Divendres 21 abril / 17.30h: El con-
te de la Rotllana "Tres contes de 
Sant Jordi". 

Biblioteca Antoni Comas 
(C. de Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Dimecres 19 abril / 18h: La 
Petita Hora del Conte 0-4 anys: 
"Margarideta, lleva't de matí". 
Cançonetes, històries i ballma-
netes a càrrec de La Tabola.
Dijous 20 abril / 18h: "Club Gomet 
Vermell", tertúlia literària adreça-
da a infants de 8 a 10 anys.

'En Màrius, l'Helena i la clau 
del castell'
Dimecres 19 abril / 18h / Biblioteca 
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)
Una aventura medieval a Burriac. 
Narració a càrrec de mOn Mas.

Llegim!
Dimecres 19 abril / 17h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària per a nois/es a 
partir de 13 anys, amb Lola Casas.

'Llegim a quatre potes'
Dijous 20 abril / 18h / Biblioteca 
Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Hora del conte a càrrec d'ITCAN, 
lectura assistida amb gossos.

'Puig i Cadafalch, un viatge en 
el temps'
Divendres 21 abril / 18h / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
Per Sant Jordi, l'hora del conte a 
la Plaça, a càrrec de cia. Patawa.

XERRADES I LLIBRES /

'Després del Big Bang'
Dimarts 18 abril / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades "A l'entorn del 
Big Bang" a càrrec de Josep Lladó, 
químic i divulgador de la ciència.

'Mitja vida'
Dimarts 18 abril / 19.30h / Ateneu 
Vilassanès (c. Sant Josep, 35. 
Vilassar de Mar)
Presentació del llibre de Care 
Santos, premi Nadal 2017.

'La residència del poder a la 
costa central de la Laietània 
romana'
Dijous 20 abril / De 19 a 20.30h
/ Can Boet - CPAN (C. Francesc 
Layret, 75. Mataró)
Xerrada a càrrec de Vanessa 
Muñoz, directora de les excava-
cions de Torre Llauder. Dins del 
cicle de xerrades arqueològiques.

MÚSICA /

Jazz Clap
Dijous 20 abril / 21.30h / Sala Clap (c. 
Serra i Moret, 6. Mataró) / Anticipada 
+ sopar: 12€.  Taquilla: 5€.
Jam session amb la participació 
especial d'August Tharrats, el 
pioner del piano blues i boggie-
woogie a Catalunya. '

FAMILIAR /

Petita marató de contes
Dijous 20 abril / 17.30h / Centre 
Cívic Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró) 
/ Inscripció prèvia.
A prop de Sant Jordi, tarda de 
contes per a petits i grans. Vine 
a escoltar o a explicar rondalles.
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SANT JORDI /

'Els secrets de la literatura'
Dimecres 19 abril / 19.30h / 
Ajuntament Mataró (La Riera, 
48. Mataró) 
Acte institucional i conferència a 
càrrec d'Isabel Clara-Simó, escrip-
tora i Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes 2017.

XERRADA /

'Com ser millors pares?'
Dijous 20 abril / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró).
Com fomentar una bona educació 
i millorar la relació amb els nostres 
fi lls. Xerrada a càrrec de professi-
onals d'atenció psicològica. 

'Els jardins perduts del temps'
Divendres 21 abril / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Presentació del llibre d'Eva Bassó, 
un recull de poemes. 

Nit de Poesia 
Divendres 21 abril / 19.30h / Espai 
Gatassa (c. Montserrat Cuadrada, 
1. Mataró) / Gratuït. 
Tradicional recital poètic amb 
acompanyament de guitarra, a 
càrrec del Taller de Poesia de l'As-
sociació Cultural de Cerdanyola.  

FESTES i FIRES //

Setmana Santa a Mataró
Dijous 13 abril: 19.15h Plaça 
de Santa Maria, Desfi lada dels 
Armats. 20h plaça de l'Ajunta-
ment, Homenatge a la ciutat dels 
Armats. 20.30h des de la Parròquia 
de Maria Auxiliadora, Processó 
de Dijous Sant. 21.30h des de la 
Parròquia de Nostra Senyora de 
l'Esperança, Processó de la Nit del 
Silenci. Divendres 14: 8h des de la 
Basílica de Santa Maria, Viacrucis 
Interparroquial. 18h, Sortida en 
processó des de les Caputxines 
(fi ns a la Plaça de Santa Maria). 
19h des del c. Prat de la Riba 
fi ns a la Basílica de Santa Maria, 
Recollida del Sant Crist - Armats 
de Mataró. 19.30h des de la Pl. de 
Santa Maria, Processó General de 
Mataró. Dissabte 15: 18h des de la 
Parròquia de Nostra Senyora de 
l'Esperança, Processó del silenci.

Setmana Santa a Arenys de Mar
Divendres 14 abril: 8h Església 
de Santa Maria, Via Crucis del 
Divendres Sant. 20h des del convent 
dels Caputxins fi ns a la Parròquia, 
Processó de Setmana Santa. 

Serra la vella
Diumenge 16 abril / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tallada de la setena i última pota 
de la Vella Quaresma.

Aplec del Corredor
Dilluns 17 abril / Santuari del 
Corredor (Dosrius)
El dilluns de Pasqua té lloc el tra-
dicional Aplec que congrega as-
sistents del Maresme i del Vallès. 
12.00h Missa Solemne. 16.00h, 
Pregària a la Mare de Déu. 16.30h, 
Audició de Sardanes a càrrec de 
la Cobla Iluro.  

Sant Jordi Mataró 2017
Dimarts 18 abril: 20h des de 
Can Marfà, 'Cap a l'Ajuntament'. 
Cercavila de la Família Robafaves. 
Recorregut: passatge de Can 
Marfà, Camí Ral, carrer de Pascual 
Madoz, carrer de Sant Pelegrí, bai-
xada de les Espenyes, carrer de 
la Palma, plaça de Beat Salvador, 
carrer de Magí de Vilallonga, 
plaça Gran, carrer d'en Palau, 
Ajuntament. Dissabte 22: 17h al 
Parc Central, Ballada de Sardanes 
de Sant Jordi. Diumenge 23: 11.30h 
des de l'Ajuntament fi ns al Pati del 
Cafè Nou, Correconte del Drac i 
el Dragalió. 12h a l'Ajuntament, 

'Com més llibres, més lliures'
Del 19 al 21 abril / De 15 a 21:45h 
/ Espai Gatassa (Mataró) 
Deixa, recull o intercanvia llibres 
de lectura de forma lliure: novel·la, 
narrativa, poesia, literatura infantil, 
etc. Activitat per a totes les edats.

'El periodisme d'investigació 
a Catalunya'
Dijous 20 abril / 19h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona)
Debat i presentació de Rafa Burgos 
(periodista, autor de "L'orgia diplo-
màtica") i Jordi Borràs (fotoperi-
odista, autor de "Plus ultra. Una 
crónica gràfi ca de l'espanyolisme 
a Catalunya").

'Els valors del 9N'
Dijous 20 abril / 20h / Saló de 
Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Conferència a càrrec de Joana 
Ortega, exvicepresidenta del 
Govern de Catalunya.

'Les roses i els llibres d’un Sant 
Jordi més sostenible'
Dijous 20 abril / 19h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15 - Parc 
Central, Mataró) / Inscripció prè-
via: 93.758.24.40.
Presentació d'opcions per a una 
celebració de Sant Jordi més sos-
tenible, més conscient i crítica.  

'Quaderns de febrer'
Divendres 21 abril / De 18 a 20h 
/ Plaça de Santa Anna (Mataró)
Treball poètic i visual de Josep 
Maria Calleja i Jaume Simon.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Actuació Castellera Capgrossos 
de Mataró. 17.30h des del Pati del 
Cafè Nou, Trobada de Gegants, 
Gegantes i Nans de Mataró. 
22h des del Sant Sebastià, La 
Fogonada.  

Fira del Llibre de Sant Jordi
Del 21 al 23 abril / De 9 a 21h /  
Plaça Santa Anna (Mataró)
Parades de llibres per a totes les 
edats i gustos, de les diverses lli-
breries i biblioteques de la ciutat.

VARIS /

'Visca la República!'
Divendres 14 abril / 11h / Cementiri 
dels Caputxins (c. Camí dels 
Caputxins, 49. Mataró)
Ofrena fl oral als monuments a 
les Brigades internacionals i a les 
Víctimes del Franquisme. 

Marxa de Sant Jordi i Cursa 
del Drac 2017
Diumenge 23 abril / 8h / Des del 
Parc Forestal (Mataró) / Marxa: 
10€. Cursa: 24€. Inscripcions: 
www.uecmataro.org.
Una marxa per a grans i petits, 
que transcorre per bonics camins 
i corriols del Maresme; curta 12km 
i llarga 20km. Cursa de muntanya 
de 22km, amb un desnivell 1200m. 
Diversos punts d'avituallament i 
botifarrada fi nal. 

RUTES I VISITES //

Mataró, capital del gènere de 
punt
Dissabte 15 abril / 18h / Can Marfà 
Gènere de Punt. Museu de Mataró 
(Passatge de Can Marfà, 1, Mataró)
Visita guiada a les sales d'exposició 
permanent de Can Marfà.

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 15 abril / 12h / Vil·la 
romana Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys. Mataró) / Entrada lliure.
Visita guiada a les restes de la Vil·la.

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 15 abril / 18 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia  a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Visita guiada que permet descobrir 
l'obra d’Antoni Viladomat, el pintor 
català més important del s. XVIII.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

LLIBRES /

'Mataró desaparegut'
Dimecres 19 abril / 19h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa, 61 Mataró) 
Presentació del llibre a càrrec de l'au-
tor, Nicolau Guanyabens. 160 imatges 
del Mataró de la 2a meitat del segle 
XIX als anys seixanta del segle XX. 

RUTA GUIADA /

Arenys de lletres
Diumenge 16 abril / 11h / Des de 
l'Ajuntament (Riera Bisbe Pol, 
8. Arenys de Mar)
Un passeig diferent per la vila, 
passant pels carrers on poetes 
i escriptors han donat forma a 
la seva obra i creat personatges.
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Agenda 1767.indd   5 11/4/17   12:21



Concurs de narració curta i 
concurs mural del Mercat de 
la Plaça de Cuba
Mercat de la Plaça de Cuba 
(Mataró) / Del 18 al 23 d'abril.
Dels alumnes de P4 i 4t de primària 
de les escoles de Mataró. 

Punts de llibre
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 7 de maig.
Exposició col·lectiva. El tema és 
el Modernisme, per celebrar l’Any 
Puig i Cadafalch.

'Passions'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 28 d'abril. 
De l'Associació FusionArte.

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. 

'El relat d'una exposició' i 'El 
procés del relat' 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró) / 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) / 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:
• Exposició Homenatge Jordi Tardà.  

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

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.

'Sis mirades. Escultura i fi gu-
ració, Escultura i creació'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins al 4 
de juny. 
Selecció d’obres que tenen com a fi l 
conductor el seu caràcter fi guratiu.

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

'Éssers diminuts fabulosos'
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 8. 
Cabrera de Mar) l Fins al 21 d'abril.
De la mitologia catalana.

Exposició Cartells Argillà 2017
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 7 de maig.
Mostra del 38 Concurs de car-
tells "Argillà Argentona 2017. Fira 
Internacional de ceràmica".

Jana Frajkorová: 'Curvatura, 
punta contemporània'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 30 d'abril.
Exposició de la puntaire de Presov, 
Eslovàquia.

'Mans amb història'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 30 d'abril.
Mostra fotogràfi ca, homenatge a 
les dones grans de la vila.

Josep Boix Soler
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 7 
de maig.
Exposició de pintura d'aquest ar-
tista vinculat a la vila (1892-1990).

'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.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

"La innovació del ferrocarril 
de Mataró: La modernització 
de la R1 a principi del s. XX"
Centre Cívic Rocafonda (C. del Poeta 
Punsola, 47. Mataró) / Del 18 d'abril 
al 2 de maig. 
Fotografi es d'època pertanyents 
a la col·lecció de Xavier Nubiola.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

'Les pensions'
Dimecres 19 abril / 17h / Casal 
Municipal de la Gent Gran 
de Santes Escorxador (c. de 
Floridablanca, 118. Mataró).
Xerrada de Mireia Salas, neurop-
sicòloga de l’Hospital de Mataró. 
14è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

LLENGUA: "Prudenci Bertrana: 
de Josafat a L'impenitent"
Dimecres 19 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència de 
Margarita Casacuberta, Professora 
de Filologia Catalana de la UdG.

CASALS //

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

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
Excursions: Dijous 20 d'abril, sorti-
da 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 la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sant Jordi 2017 - 18è Aniversari 
del Casal (del 18 al 23 d'abril): 
Dimarts 18, actuació de balls. 
Dimecres 19, Cançons i Música 
de sempre. Dijous 20, Homenatge 
a la Vellesa (actuació de cants 
i havaneres). Divendres 21, Joc 
del Nou + U (9+1). Dissabte 22, 
Sardanes i xocolatada. Diumenge 
23, Ball d'Aniversari. • Ball: diu-
menges i festius de 17 a 20h. • 
Caminades: dimarts matí, a les 
8h. • Melé de petanca, dimarts 
matí a les 9h. • Cursos i tallers: 
Puntes de coixí, Country, Balls 
de saló, Pintura, Dibuix, Taller 
memòria, Havaneres, Relaxació, 
Català, Club de lectura, Anglès, 
Conversa amb Anglès, Informàtica, 
Fotoshop, Modisteria, Art fl oral, 
Pintura sobre Roba, Tai-txi. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

www.totmataro.cat/gentgran
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Tanca el 2016 amb 2,76 milions de superàvit
El govern valora molt positivament l'estalvi net d'11,88 milions d'euros que permet reduir la 
ràtio d'endeutament de l'Ajuntament

Ple Municipal: Laia Mulà

 El regidor de Serveis Centrals, 
Juan Carlos Jerez, va exposar el 
balanç dels pressupostos del 2016 
en el Ple Municipal del mes d'abril 
amb unes xifres que des del govern 
consideren molt positives. En total, 
la ciutat ha tancat l'exercici pres-
supostari amb un superàvit de 2,76 
milions d'euros, així com amb una 
diferència entre ingressos liqui-
dats i despeses efectuades de 7,6 
milions d'euros. Cal destacar tam-
bé l'estalvi net, que se situa prop 
dels 12 milions d'euros. Per altra 
banda, els ingressos corrents han 
estat de 122,94 milions d'euros, 1 
milió més del que s'havia previst.

L'any 2016 es va amortitzar un 

total de 23 milions d'euros, fet que 
va reduir el deute a 201 milions 
d'euros incloent l'Ajuntament i les 
empreses públiques. L'augment en 
la recaptació de l'Impost de Béns 
Immobles (IBI), les plusvàlues i 
l'Impost de Construccions (ICIO) 
ha ajudat a compensar la dismi-
nució en els ingressos previstos 
per transferències corrents pro-
vinents de l'Estat i la Generalitat. 
En total, la recaptació més gran ha 
estat a través de l'IBI (33,5 milions 
d'euros) i Francesc Teixidó, d'ERC, 
adverteix que seran reticents a què 
el govern torni a augmentar l'IBI i 
les Plusvàlues en els anys vinents.

22 milions per reduir el deute
Des de la CUP no comparteixen 

“l'optimisme gairebé qualifi cable 
de fanàtic” del govern. Opinen que 
els pressupostos ja es van presen-
tar des d'un inici amb un caràc-
ter antisocial i denuncien que la 
despesa a la qual s'ha destinat 
una part més gran del pressupost 
ha estat a reduir el deute en lloc 
de cobrir les necessitats socials. 
A més, critica que la intenció pel 
2017 és d'augmentar la partida 
destinada a la reducció de deute 
a 26,7 milions d'euros.

Mentre que des de Ciutadans, 
Ferrando va donar-hi suport asse-
gurant que les partides són correc-
tes i ajustades, José Manuel López, 
regidor del PP, critica la disminució 
de la inversió en comerç i políti-
ques d'ocupació. 

60

El 2016 un 60,90 % dels 
ingressos de 
l’Ajuntament van pro-
venir d’impostos, taxes 
i preus públics, la major 
part provinent de l'IBI

Juan Carlos Jerez en el Ple Municipal d'abril Daniel Ferrer

50

L’Ajuntament paga a 
50,87 dies als seus 
proveïdors, pràcticament 
10 dies per sota del 
màxim permès, que són 
60 dies.

92

L’endeutament de 
l’Ajuntament a data 
31 de desembre era de 
92,83 milions d’euros, 
uns 10,5 milions menys 
que el 2015
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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El Ple Municipal d'abril D.Ferrer

El regidor de cultura, en el darrer Ple Municipal Daniel Ferrer 

 La necessitat de tenir un 
Reglament general que regu-
li el funcionament de les Colles 
Institucionals de la ciutat ha estat 
el motiu pel qual el Ple Municipal 
ha portat a votació l'aprovació ini-
cial d'un Reglament comú. Aquest 
afectarà les Colles Institucionals 
de la ciutat: la família Robafaves, 
la Momerota i la Momeroteta, 
el Drac i el Dragalió, l'Àliga i les 
Diablesses. El regidor de Cultura 
Quim Fernández va recalcar la im-
portància identitària de les fi gures 
a la ciutat de Mataró i va informar 
que el Reglament estarà a exposi-
ció pública durant 30 dies per tal 
que els ciutadans puguin presentar 

Aprovat per unanimitat el document que unifica el 
funcionament dels portants de les figures

Les Colles Institucionals ja 
tenen un Reglament

  El Ple Municipal de dijous passat 
va aprovar la liquidació del servei 
de Mataró Bus de l'any 2016 amb 
un llarg debat entre les diverses 
formacions polítiques, algunes 
de les quals es van mostrar crí-
tiques amb el servei que ofereix 
l'empresa Corporación Española 
de Transporte SA. 

Des del govern Núria Moreno va 
valorar positivament el resultat en 
la liquidació del servei en què hi 
ha hagut una aportació munici-
pal un 1,77 per cent inferior que 
l'any 2015, probablement a causa 
de l'increment del 9 per cent en 
el preu del passatge.

200.000 menys del previst
En total 3 milions d'euros han estat 
destinats a aquest servei, 200.000 
euros menys del previst. Després 
del polèmic debat, el Ple va aprovar 
amb els vots a favor del PSC, C's i 
CiU i l'abstenció d'ERC. La resta de 
formacions municipals van votar 
en contra de la liquidació d'aquest 
servei entre crítiques compartides 
al seu funcionament. | Laia Mulà

L'aportació municipal és 
de 3 milions d'euros

Polèmica per la 
liquidació del servei 
de Mataró Bus

al·legacions que es comprometen 
a revisar.

La funció del document
El document és resultat de mesos 
de treball conjunt entre membres 
de l'Administració Pública i re-
presentants de les colles i pretén 
regular, com va explicar el Regidor 
de Cultura Joaquim Fernández, 
aspectes “com la inscripció, la 
composició de les colles, els drets 
i deures d'aquestes o el procedi-
ment disciplinari”, entre d'altres. 
També determinarà les sortides 
de les colles els assajos, la relació 
amb l'Ajuntament, entre altres as-
pectes. | Laia Mulà

Recentment s'ha obert el període d'inscripció per ser portador 
o músic d'algunes de les Colles Institucionals de la ciutat. Els 
adults es poden apuntar a les llistes d'espera per ser portador del 
Drac, de l'Àliga i responsable de Nans, a més de participar com 
a músic dels Ministrils de l'Àliga, els Tabalers de la Momerota, els 
Tabalers Do Maresme, els Flabiolaires de la Família Robafaves i 
els Tabalers del Drac. Els més petits també es poden inscriure 
com a músics de l'Àliga o de la Família Robafaves.

Inscripcions obertes

CiutatCiutat núm. 1767 del 13  al 20 d'abril de 2017

Tot 5 ciutat reglaments + mbus.indd   1 11/4/17   17:15



Sense paràsits, les mascotes viuran millor Cedida 

 Mosquits, puces, paparres o 
àcars són alguns dels paràsits 
més corrents que poden afectar 

A més de ser molestos, poden transmetre malalties i cal 
combatre'ls amb desparasitació periòdica

la nostra mascota. Per evitar-los 
existeixen al mercat diferents pro-
ductes per acabar amb ells. Cada 

La teva mascota, lliure de 
paràsits externs 

un es pot utilitzar davant un o di-
versos organismes però és impor-
tant que el veterinari ens aconselli 
sobre el producte i el seu ús.

Hi ha els esprais antiparasita-
ris que es ruixen sobre la pell i els 
seus efectes duren un mes, les pi-
petes que s'apliquen en diferents 
punts i tenen la mateixa durada, 
els collarets que tenen una efec-
tivitat d'entre tres i sis mesos o les 
pastilles, que el nostre gos o gat 
ingerirà amb l'aliment i que tenen 
uns efectes perllongats.

Més enllà d'aquests productes es 
recomana netejar amb freqüència 
el llit i els estris de l'animal, apli-
car insecticides als seus espais per 
eliminar ous i larves de puces, des-
prendre'ns el més ràpid possible 
dels seus propis excrements.| Red
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Calpe, al Ple Daniel Ferrer 

El solar cedit a la Generalitat per a fer el nou Institut  Arxiu 

  Mataró ha cedit a la Generalitat 
de Catalunya de manera gratuïta 
una part de la fi nca destinada a 
la construcció del nou Institut de 
Les Cinc Sénies, que se situarà a la 
ronda Rafael Estrany. El Regidor de 
Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, 
va exposar en el Ple Municipal del 
dia 6 d'abril la modifi cació a la qual 
ha estat exposada la fi nca destina-
da a la construcció de barracons 
per a un institut. Finalment, la su-
perfície cedida serà de 3.972 m2, 
un espai superior al previst inici-
alment. A més, es preveu la pos-
sibilitat de modifi car la superfície 
en un 10% segons les necessitats 
que sorgeixin.

Tots els grups municipals van 
estar a favor de la cessió de l'es-
pai excepte pel vot en contra dels 

L'Ajuntament cedeix a la Generalitat de Catalunya una 
part de la finca de la ronda Rafael Estrany

3.972 metres quadrats per al 
nou IES de Les Cinc Sénies

 L'any 2015 es va aprovar el ca-
tàleg de masies i cases rurals que 
permetia que aquestes realitzessin 
més usos a part de l'estrictament 
agrícola. La Regidora d'Urbanisme 
Núria Calpe ha presentat al Ple 
Municipal l'ampliació provisional 
del catàleg amb deu masies més 
de Mataró que són posteriors a 
1956 i sense valor històric. “La llei 
preveu que es puguin catalogar 
fi nques pel valor social, agrícola 
o ambiental” que puguin tenir, ha 
destacat la Regidora.

Per aquest motiu el govern ha 
demanat l'ampliació provisional, 
la qual necessita una majoria ab-
soluta de vots en tractar-se d'un 
tema urbanístic. PSC, CiU i PxC 
han votat a favor, mentre que la 
resta de formacions s'han abs-
tingut, fet que ha impedit l'apro-
vació provisional de la proposta. 
Des de Ciutadans han justifi cat 
la seva abstenció al·legant que 
desconeixien la necessitat de la 
majoria absoluta però que “estem 
a favor que el govern tiri endavant 
aquest tema”. | Laia Mulà

La proposta incorporava 
10 noves edificacions

El Ple rebutja 
l'ampliació del 
catàleg de masies

regidors de la CUP i l'abstenció 
de Volem.

El Departament d'Ensenyament 
preveu instal·lar mòduls prefabri-
cats en aquest espai per a habilitar 
les aules i el pati del nou centre que 
ha d'entrar en funcionament el se-
tembre del 2017 amb tres línies. El 
solar estarà urbanitzat i comptarà 
amb aigua, electricitat, connexió 
a la xarxa telefònica, etc. Des de 
PxC, tot i votar favorablement a 
la cessió de l'espai, van demanar 
establir un termini màxim per a la 
construcció de l'edifi ci en escrit 
“perquè després no hi hagi sor-
preses”, va explicar Mònica Lora.
També des de Volem van mostrar 
el descontentament amb posar 
“barracons a última hora i de mala 
manera”. | Laia Mulà

Correspondrà a l'Ajuntament assumir qualsevol despesa urba-
nística que pugui necessitar l'immoble sense cap cost pel centre. 
A més, Mataró es compromet a bonificar el 95% de l'Impost per 
Construcció (ICIO) i a la gratuïtat de taxes de llicència d'obres 
perquè, segons expressen des del govern municipal, la construcció 
d'aquest centre és d'especial interès per a la ciutat.

Facilitar la construcció
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Una moció de Ciutadans Daniel F. 

La Riera d'Argentona, actualment molt abandonada  Arxiu 

 Els municipis d’Argentona, 
Cabrera de Mar, Dosrius, Mataró 
i Òrrius tenen en comú la pertinen-
ça a la conca de la riera d’Argento-
na, eix vertebrador del territori al 
Maresme central i ara es proposen 
recuperar-la des del punt de vista 
ambiental i paisatgístic i la crea-
ció d’una xarxa de camins per a 
la pràctica esportiva i foment de 
la mobilitat sostenible, així com 
l’adequació de vestigis històrics 
relacionats amb l’aprofi tament 
de l’aigua (molins fariners, pous 
de glaç, mines, etc.)

Representants de tots cinc mu-
nicipis van acordar, en una reunió, 
la creació d’una comissió tècnica 

Argentona, Cabrera, Dosrius, Mataró i Òrrius volen 
establir-hi una via blava per a la pràctica esportiva

Objectiu: Recuperar la Riera 
d’Argentona

 Coincidint amb la notícia del 
suïcidi públic d'un malalt d'ELA 
que va reobrir el debat sobre el 
dret de les persones malaltes a 
morir amb dignitat, la Junta de 
Portaveus va aprovar la moció pre-
sentada per Ciutadans sobre la 
necessitat que la llei reculli el dret 
a una mort digna. La proposta va 
ser esmenada pel PSC i aprovada 
pels grups municipals amb els 
únics vots en contra dels membres 
de Plataforma i el Partit Popular.

Evitar el patiment innecessari
La proposta destaca la necessitat 
de legislar els drets i garanties que 
assegurin l'aspiració a morir dig-
nament, va explicar el portaveu de 
Ciutadans. Així doncs, a la moció 
demanen que la llei contempli 
la possibilitat que els malalts re-
butgin els tractaments si no els 
desitgen per evitar prolongar el 
patiment innecessari i insten al 
Congrés dels Diputats a modifi -
car la legislació per a la despena-
lització de l'eutanàsia i l'ajuda al 
suïcidi. | Laia Mulà

Només el PP i PXC s'hi 
oposen al Ple Municipal

Mataró vol una llei 
que garanteixi una 
mort digna

per a elaborar el projecte global i 
estudiar diverses fonts de fi nan-
çament. D’altra banda, també s’ha 
sol·licitat la redacció d’un projecte 
a la Diputació de Barcelona, dins 
el programa de camins esportius, 
per tal de dissenyar un camí o via 
blava que connecti la platja amb les 
poblacions de l’interior pel costat 
de la riera d’Argentona.

El projecte neix amb la clara 
intenció de la millora mediambi-
ental i de la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes de les poblacions, 
així com la potenciació d’activitats 
socioculturals, com ara la pràctica 
esportiva, el lleure de natura i el 
turisme cultural. | Redacció

Amb la industrialització, el creixement urbanístic, el ràpid aban-
donament de les activitats socioeconòmiques tradicionals i la 
sobreexplotació dels aqüífers, la riera i els seus afluents han 
perdut capacitat hídrica, s’han estès els canyissars en detriment 
de la vegetació autòctona i han quedat en desús o han desa-
paregut els antics camins. En definitiva, la modernització de les 
viles i ciutats, en els darrers decennis, ha fet que la societat giri 
l’esquena a les rieres i es vegin més com un problema que com 
una oportunitat.

Està molt abandonada

CiutatCiutat núm. 1767 del 13  al 20 d'abril de 2017
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

El degà del Col·legi d'Advocats Julio Naveira, amb l'Alcalde Bote  Arxiu 

    L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Mataró és una de les entitats que 
rebrà aquest 2017 la Creu de Sant 
Jordi, coincidint amb el 150è ani-
versari de la seva constitució. Els 
destinataris d’aquesta distinció que 
atorga el govern de la Generalitat 
de Catalunya es van donar a co-
nèixer aquest dimarts. La distinció 
es va crear el 1981 amb la fi nalitat 
de distingir les persones naturals 
o jurídiques que, pels seus mèrits, 
hagin prestat serveis destacats a 
Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup 
de ciutadans o entitat pot dema-
nar que s'atorgui aquest guardó 

El Govern de la Generalitat premia la institució en el seu 
150è aniversari

El Col·legi d’Advocats de rep la 
Creu de Sant Jordi

 Els Premis Anuals Nacionals 
de Disseny (Anuaria) han escollit 
com a millor identitat corporati-
va el disseny de l'estudi mataroní 
Sr. y Sra. Wilson per la consulto-
ra creativa de producció impre-
sa ‘I am Núria'. Samuel López i 
Raquel Arlàndiz van recollir el 
guardó dins del programa d’ac-
tivitats del saló Graphispag 2017 
a la Fira de Barcelona.

Un certamen estatal
Els Premis Anuaria constitueixen 
un certament d'alt reconeixement 
a escala estatal en el món del dis-
seny, on es premien els millors 
treballs de disseny gràfi c en tot 
el territori espanyol.  | Laia Mulà

Sr. y Sra. Wilson premiats 
per una imatge corporativa

Un estudi de disseny 
mataroní guanya un 
Premi Anuaria

a alguna persona, ja sigui física 
o jurídica.

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Mataró agrupa els advocats 
de Mataró i el seu partit judicial. 
Exerceix les funcions caracterís-
tiques de representació i defensa 
dels interessos del col·lectiu, a més 
de desplegar una intensa tasca pel 
que fa a la formació jurídica i a la 
prestació de serveis als col·legiats. 
Des de la seva fundació ha man-
tingut una presència constant en 
la societat civil mataronina, essent 
plenament integrat en la vida col-
lectiva de la ciutat. | Red

El Govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a l'exministra 
socialista Carme Chacón, que va morir aquest diumenge, per la 
seva "dedicació als afers públics", en què va acreditar una "deci-
dida voluntat de servei" i "preocupació constant pels problemes 
socials". És una de les 29 personalitats i 23 entitats que l'executiu 
ha distingit pels seus destacats serveis prestats a Catalunya, entre 
els quals es troben l'empresari Víctor Grífols, l'actor i director 
Josep Maria Pou, l'esportista Gemma Mengual, el periodista Josep 
Cuní, l'actriu i model Teresa Gimpera, l'empresari Miquel Valls, 
el polític Joaquim Molins, el metge Jaume Padrós, l'historiador 
Borja de Riquer, la Fundació Privada Espai Guinovart, el Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges o la Llibreria Serret 
de Vall-de-roures, una referència al Matarranya.

Facilitar la construcció
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Psicologia 
transpersonal (4/4)

Hi ha una tendència a considerar 
la psicologia, només la clínica o 
patològica quan una persona té 
alteracions importants de la ment.

La Psicologia Transpersonal té 
en compte totes les dimensions 
de l'Ésser Humà o nivells de cons-
ciència. L'ego és l'autor de molts 
malestars físics: angoixes, fòbies, 
hipocondries, persecucions, narci-
sismes i d'altres. Tot això és emoci-
onal, però les emocions són també 
la corporalitat. L'Esser Humà neix 
i creix culturitzant-se. I "trans" vol 
dir anar "més enllà" de la corpo-
reïtat (com percep el món) però a 
través de la corporalitat (com viu el 
cos). El transatlàntic va a Amèrica 
però solcant l'oceà. Cada cultura 
concep la corporalitat de forma di-
ferent. Cal endinsar-nos en el món 
dels xacres, del ioga, de l'acupun-
tura, entre altres. Un coneixement 
del cos de milers d'anys. I sense 
oblidar, certament, el coneixement 
de la medicina occidental. Orient 
i Occident són els dos pulmons 
que respira la Humanitat.

Tota aquesta fondària profun-
da és una dimensió a conrear, a 
cultivar si és vol ser humanitari, 
madur. Viure-la està a l'abast de 
tothom, com aprendre música. 
Però cal assaborir-la i posar-s'hi. 
Res cau del cel. El piano no és la 
música, com el cervell no és la 
vida, però cal piano i cervell, els 
instruments, per fer música i per 
viure. Piano i cervell són la cor-
poralitat. I la corporeïtat percep 
quelcom més: la Vida. D'aquí la 
PSICOLOGIA TRANSPERSONAL.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics Sèniors

Guerra de generacions

Què passarà quan hi hagi més gent 
gran que joves, quan la cotització 
laboral d'un jove serveixi per pa-
gar la pensió de jubilació de tres 
generacions, pare, avi i besavi? Ja 
va passar a París, quan 30.000 jo-
ves es van manifestar per protestar 
sobre el sistema de pensions de ju-
bilació, que consideren excessiva-
ment generós per a una gent gran 
que estimen gaudeix del privilegi 
de viure sense treballar i passar-ho 
bé gràcies a les seves aportacions. 
Cal esmentar que aquesta crítica no 
planteja les bosses de pobresa que 
pateix molta gent gran necessitada 
que viu sola.

Els joves inicialment accepten bé 
l'eslògan "els avis estan molt ocu-
pats" per passar després a qüesti-
onar les pensions de jubilació que 
consideren insostenibles a mitjà i 
llarg termini i per tant no vàlides per 
a ells. Comencen a rebutjar la càr-
rega que suposa haver de finançar 
les prestacions de jubilació d'una 
població de gent gran que cada ve-
gada viu i envelleix més. La tasca de 
l'avi cangur, i de coixí familiar de la 
precarietat, són les que estan fent 
socialment sostenible el sistema, 
compensant imatges negatives de 
la gent gran com la seva majoritària 
manca de compromís social. En un 
món laboral caracteritzar per l'es-
très i la precarietat, la gent gran no 
pot quedar al marge, fer-ho podria 
suposar obrir una guerra entre ge-
neracions, que cal evitar. La idea 
tradicional legitima de recollir en 
la vellesa el que s'ha sembrat, no 
és avui dia ni ètica ni moralment 
acceptable, mai es pot deixar de 
sembrar, fer-ho suposa una clara 
mostra d'egoisme insolidari.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Cultura

Mataró espera la seva Processó General
L'acte central de la Setmana Santa, amb 11 misteris, seguirà el seu recorregut habitual 
i vol acabar abans de la mitjanit 

Teatre: M. Camacho- Cugat C

   El gran moment de la Setmana Santa local s'acosta. 
Demà Divendres Sant a partir de dos quarts de vuit 
del vespre Mataró viurà la Processó 
General amb fi ns a 11 misteris pro-
cessonant, per l'ordre consuetudinari 
que reprodueix la Passió de Jesucrist. 
Com cada any, l'esdeveniment l'orga-
nitzen la Comissió de Setmana Santa 
i totes les confraries i germandats, i 
els Armats de la ciutat de Mataró. Tots 
ells trauran al carrer els seus misteris 
en un acte que mobilitza centenars de 
persones i en congrega prop de 25.000 
al llarg del seu recorregut. 

La Processó General té una durada 
prevista propera a les cinc hores, ja que 
segons les previsions de la Comissió a 
la mitjanit tots els passos haurien d'haver acabat el 
seu recorregut. Precisament en el tram fi nal, a la plaça 

de Santa Anna, es faran els habituals 'Encuentros' 
entre el Nazareno i l'Esperanza, un dels moments 
genuïns d'aquesta Processó.

Patrimoni Cultural
La Processó General arriba al seu 
quart any sent Patrimoni Cultural de 
Mataró, una qualifi cació que posa en 
valor també la mescla de tradicions 
de Setmana Santa que es pot apreci-
ar entre els seus diferents elements i 
misteris, tant en les imatges com amb 
els passos, les vestimentes o l'acompa-
nyament musical. La Processó General 
està considerada una de les tres més 
importants de Catalunya. 

No cal patir, aquest 2017, pel 
temps, ja que l'anticicló garanteix 

una Setmana Santa amb sol i sobretot sense possi-
bilitats –segons previsions a inicis de setmana– de 

El recorregut

La processó comença a 
les 19:30h i recorre els se-
güents carrers: plaça de 
Santa Maria, carrer Nou, 
La Riera, carrer d'Argen-
tona, El Torrent, plaça de 
les Tereses, carrer de  Santa 
Teresa i plaça de Santa 
Anna

Els Armats 
recullen el Sant 
Crist abans de
l'inici de l'acte

 Daniel Ferrer 

Tot 8 cultura processo general.indd   1 11/4/17   12:55



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. 
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Els Armats, protagonistes del Dijous Arxiu 

L'Homenatge a la Ciutat és el moment idoni 
per veure evolucionar les diferents esquadres 
dels Armats. Hi ha quadres de processó i hi ha 
formacions que fa setmanes que assagen i que 
només es poden veure en l'acte que comença 
amb l'Alcalde i el seu "Endavant, Armats!".

Atents a...

 Si és Dijous Sant, el centre de Mataró és seu. Els 
Armats de Mataró tenen subratllat en el seu calendari 
aquest dia cada any, ja que fan hores extres enllaçant 
la recollida de la bandera, l'Homenatge a la Ciutat i 
la seva participació a la Nit del Silenci.

Tarda, vespre i nit tenen protagonisme dels Soldats 
de Pau. Començaran dirigint-se a Santa Maria on 
recolliran la bandera, rebuda pel banderer d’honor 
i a continuació es desplaçaran fi ns a la plaça de 
l’Ajuntament. Allà exhibiran diferents formacions 
de les diferents esquadres, fent tot un espectacle de 
coordinació que només pot veure’s el Dijous Sant. 
| Mireia Camacho

Els dos passos arriben a la Basílica de San-
ta Maria, a punt per a la Setmana Santa 

Els Armats es fan seu 
el Dijous Sant 

Els Dolors, a la Nit del Silenci Daniel Ferrer 

La Mare de Déu dels Dolors, la que presideix la 
Capella, s'ha fet lloc, en pocs anys, en les pro-
cessons més importants de la Setmana Santa de 
Mataró. La seva presència tanca la processó de la 
mateixa manera que el seu retorn a Santa Maria, 
amb gran silenci, n'és el moment culminant.

Atents a...

 La nit de Dijous Sant es fa fosca al Centre, des de 
Santa Maria, d'on surt i torna la Nit del Silenci. És 
la processó que enllaça més amb els ingredients ge-
nuïns de la tradició mataronina de Setmana Santa, 
amb poc acompanyament musical i sobretot molta 
austeritat en els diferents protagonistes.

A la Nit del Silenci hi veiem tres elements ancestrals 
de la tradició mataronina com és l'Oració a l'Hort, 
la Coronació d'Espines i els mateixos Armats a més 
de la recuperada presència de la Mare de Déu dels 
Dolors, que només processona en aquesta ocasió 
portada a espatlles dels membres de la seva cente-
nària Congregació.| Redacció

La Venerable Congregació dels Dolors 
surt només en aquesta ocasió 

La Nit del Silenci, la de 
tradició més genuïna

CulturaCultura núm. 1767 del 13 al 20 d'abril de 2017
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Ja et pots subscriure a la Fosbury,  
la nova revista trimestral de tot l’altre esport, 

i la rebràs a casa abans de Sant Jordi!  
Subscripcions obertes a www.fosbury.cat/paper

només
25€ any 
4 números!

AQUEST SANT JORDI...
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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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 Les noies del Volei Mataró sumen una victòria 
 que valdrà un ascens de categoria 
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"L'ascens era l'objectiu i 
estem molt contents per 
haver-lo aconseguit"

Ha començat l'abril i amb ell la rec-
ta final a les competicions on estan 
involucrats els equips de la ciutat. 
Com sempre, alguns més d'exito-
sos que altres, tot d'acord amb els 
seus respectius objectius.

Per començar, és impossible 
no mencionar La Sirena Centre 
Natació Mataró que, a principis de 
maig, disputarà el partit més im-
portant de tota la seva història a la 
Final Four de l'Eurolliga davant del 
Kirishi rus, a Rússia. El repte és ma-
júscul, però la recompensa també 
ho seria.

Els seus companys del Quadis, 
després d'aconseguir la quarta po-
sició a la fase regular, també bus-
caran superar els quarts de final i, 
així, millorar la classificació final 
de la temporada passada i així po-
der tornar a disputar competició 
europea.

Tampoc ens podem oblidar 
de l'handbol femení, tot just una 
setmana després de proclamar-se 
campiones de lliga sense perdre 
un sol partit. Una temporada 

sensacional que es pot veure mi-
llorada amb l'ascens de categoria 
a les fases que començaran des-
prés de Setmana Santa.

També arriba l'hora de la veritat 
per als conjunts de Copa Catalunya 
del bàsquet mataroní. El Mataró 
Parc Boet està a punt d'assolir el 
títol de lliga i intentarà aconseguir 
l'ascens a Lliga EBA (on l'espera el 
Mataró Feimat?), el Platges encara 
ha de fer camí però també té les 
fases d'ascens molt a prop.

O el CV Mataró, que aquesta 
setmana surt en portada, acon-
seguint virtualment l'ascens de 
categoria. I amb objectius menys 
opulents, però, també trobem el 
Medicare System Mataró, lluitant 
per aconseguir la permanència 
a OK Lliga femenina gràcies a un 
gran últim tram de temporada.

Segur que em deixo molts 
equips, però això no deixa de 
ser un indicatiu del gran nivell 
competitiu de l'esport a la nostra 
ciutat, i que per molts anys així 
segueixi!

Arriba l'hora de la veritat 
Els equips de la ciutat afronten el tram final de la temporada

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Victòria del CV Mataró que pot valdre un ascens. | DANIEL FERRER

Es va imposar al Frederic 
Mistral per 3 a 1

CV MATARÓ 3 - 1 FRED. MISTRAL 
CV MATARÓ: Desiree Perez, Olga del 
Palacio, Anna Marmol, Laia Rubio, Mariona 
Rubio, Monica Cruz, Laura Ruiz, Sandra Leo, 
Berta Burgos, Alba Sanchez, Violant Perez, 
Marta Claramunt, Mavi Pérez, Julia Villar, 
Claudia Mesa i Laura Mateos. 
Parcials: 25-19, 21-25, 26-24 i 25-22 

El CV Mataró femení ja és equip de 
primera, almenys virtualment, ja 
que a falta de cinc jornades, l’equip 
ha aconseguit sumar la meitat dels 
punts en joc i com que la meitat dels 
equips que disputen la fase tenen 

l’ascens garantit, és impensable 
que el Mataró no estigui la pròxima 
temporada en la màxima categoria 
del volei català. Únicament una més 
que improbable combinació de re-
sultats, sumat al fet que el Mataró 
no guanyi cap altre punt dels 15 res-
tants, podrien deixar l’equip fora de 
l’ascens. Després de set victòries 
en nou partits a la fase d’ascens, 
les noies ocupen la segona plaça i 
els quatre primers equips pugen.

El partit del dissabte va ser un 
dels pitjors de les mataronines 
d’aquesta temporada. Moltes im-
precisions davant un rival molt ben 

col·locat al camp i una manca de 
tensió evident en alguns trams del 
joc van fer que a poc a poc el partit 
s’anés complicant i s’acabés deci-
dint en els trams fi nals dels sets 
més per error de les visitants que 
per encert de les jugadores del 
Mataró. Malgrat tot, al fi nal i amb 
la victòria, celebració a la pista per 
part de les mataronines.

L’equip masculí perd però suma 
un punt que el treu de la zona 
de descens

CV MATARÓ 2 - 3 B. LLEIDA
PARCIALS: 25-22, 14-25, 25-23, 21-25 i 10-15.

Derrota de l’equip masculí que 
fi ns a dos cops es va avançar en 
el marcador, però que no va poder 
evitar que l’equip de Lleida forcés 
el cinquè set.

Moltes errades en recepció d’un 
equip que es va mostrar irregular 
oi que va acabar perdent un par-
tit que en cas d’haver-lo guanyat 
l’hauria allunyat molt del descens.

Ara el Mataró és un punt per so-
bre de la zona del descens i haurà 
de guanyar com a mínim un dels 
dos partits per assegurar-se la 
permanència.

L’equip femení del Volei Mataró 
guanya  i virtualment ja és de 1a

Albert Ramos perd davant 
Djokovic en la Copa Davis

Ramos al partit disputat contra Novak Djokovic. | EFE

En la darrera jornada, ja in-
transcendent, va guanyar el 
seu partit davant Zimonjic

Albert Ramos Viñolas, el recent-
ment escollit millor esportista 
de la ciutat del 2016, va caure el 

divendres davant Novak Djokovic 
en el primer partit de l'eliminatò-
ria Espanya- Sèrbia dels quarts de 
fi nal de la Copa Davis. Era aquesta 
la segona vegada que Ramos parti-
cipava amb Espanya a la Copa Davis 

després d'haver-ho fet l'any 2013 
contra Canadà. Aquell cop també 
va guanyar i perdre un partit.

El tennista serbi no va donar mas-
sa opció a Ramos que va caure en 
tres sets per 6-3, 6-4, 6-2. Després 
Pablo Carreño va perdre en el se-
gon individual davant Troicki i el 
dissabte Carreño i Marc López van 
perdre en els dobles davant Troicki 
i Zimonjic, i per tant l'eliminatòria 
ja va caure del bàndol serbi.

En la darrera jornada, ja intrans-
cendent, i després del debut amb 
derrota del mallorquí Jaume Munar, 
Albert Ramos va guanyar l'únic 
punt d'Espanya derrotant Nenad 
Zimonjic en dos sets per 6-2, 6-1. 
L'eliminatòria va acabar per 4-1 a 
favor de Sèrbia. 
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7  QUADIS CN MATARÓ

4  CN BRCELONA

QUADIS CN MATARÓ: Mario  Lloret, 
Ramiro Veich, Víctor Roqué, Marc 
Corbalán (1), Víctor Fernàndez, Lluc 
Bertran, Pol Barbena (1), Gustavo Gui-
maraes (5), Àlex Codina, Pau Schnizler 
i Samu Ruiz. 
PARCIALS: 4-1, 1-1, 0-1, 2-1.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va fer un partit 
molt seriós

El Quadis CN Mataró va assegurar 
el 4t lloc de la fase regular de la 
Divisió d'Honor en superar el CN 
Barcelona per 7-4, el mateix re-
sultat pel qual havia guanyat a la 
1a volta a la Nova Escullera. Ara 
l'equip barceloní s'haurà de jugar 
a la darrera jornada el cinquè lloc 
davant el Canoe, per saber qui serà 
el rival del Quadis a quarts de fi nal.

El triomf local es va forjar en un 
gran primer quart, amb una mag-
nífi ca defensa, que després es va 
mantenir durant tot el partit, amb 
Mario Lloret molt bé sota pals, i 
amb Grummy Guimeraes letal en 
atac, amb quatre gols en aquest 
període, que es va tancar amb 4-1. 

A l'inici del segon quart Barbena 
va fer el 5-1, que semblava posar el 
partit completament de cara. Però 
l'equip cenebista no es va rendir 

Els "play-o� " quasi ja 
estan a punt

21a jornada (8 abril)
QUADIS CN MATARÓ - CN Barcelona . 7-4
Canoe - Molins  ....................................  11-5
Terrassa - Navarra .............................. 18-8
Sant Andreu - Catalunya ................... 18-6
Sabadell - Rubí ..................................... 22-7
Mediterrani - Barceloneta  ............... 0-14

Classificació 

Barceloneta 60; Sabadell 56; Terrassa 
43, QUADIS CNM 41; CN Barcelona 35, 
Canoe 33, Sant Andreu 31, Mediterrani 
29; Navarra 15, Catalunya 12; Molins 
9; Rubí  7.

22a jornada (22 d'abril)
Navarra - QUADIS CN MATARÓ (18 h)

S'acaba la fase regular 
després de la  Setmana 
Santa
El Quadis visita un equip davant el 
qual hauria de sumar tres punts més... 
per si el Terrassa punxés a Rubí.

El "Medi" és quart
17a jornada (8 abril)
Concepción - LA SIRENA CNM .......... 7-18
Zaragoza - Sabadell........................... 4-23
Terrass a- Dos Hermanas .................. 12-5 
Sant Andreu - Rubí ............................ 20-7
Moscardó - Mediterrani ...................... 9-9

Classificació 

Sabadell 51; LA SIRENA CNM 45; Sant 
Andreu 40, Mediterrani 28; Moscardó 
26, Terrassa 25; Rubí  15; Dos Herma-
nas 9; Concepción i Zaragoza 5.

18a jornada (22 d'abril)
LA SIRENA CNM - Sant Andreu 

Després de festes una bona prova
La Sirena CN Mataró rebrà el dia 
abans de Sant Jordi l'equip del Sant 
Andreu, el tercer classificat, que serà 
una bona prova de cara a la setmana 
següent en la qual es jugarà la Final 
Four europea a Kirishi.

 Ja tenen el quart lloc

Gustavo Guimaraes va anotar 5 gols. | DANIEL FERRER

Div.Honor Fem.

en cap moment i va arribar al fi nal 
del tercer quart amb un 5-3 que en-
cara li donava vida, mentre l'equip 
local es mostrava encallat en atac, 
amb quasi mig partit sense marcar.

I el darrer quart avançava sense 
que es mogués el marcador, però a 
prop del fi nal l'equip barceloní es 
va posar a un sol gol. 

Però en els moments decisius 
va aparèixer novament Grummy, 
i també Marc Corbalán, per ano-
tar els dos gols de la tranquil·litat.

Asseguren el segon lloc

La Sirena CNM va assegurar el 2n 
lloc guanyant el penúltim a Madrid.

El partit va ser molt còmode per 
a La Sirena, i van poder jugar totes 
les jugadores, i a poc a poc es va 
anar desgastant la resistència ini-
cial de l'equip madrileny, sobretot 
en un molt bon segon quart (1-6), 
que va permetre arribar al descans 
amb 2-9. Després l'equip ja es va 
relaxar una mica.

7  CONCEPCIÓN

18 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Cristina Terrado i 
Debby Willemsz porteres; Liana Dance 
(4), Maria Zablith, Maria Bernabé (1), 
Júlia Nieto (1), Alba Bonamusa (5), 
Clara Cambray (3), Ciara Gibson (1), 
Marta Bach (1), Ona Meseguer (1), Júlia 
Soler, Laura López (1).  
PARCIALS: 1-3, 1-6, 3-5, 2-4.

el Esporttot WATERPOLO
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35 GRANOLLERS B

26 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.

22 VILANOVA CAMÍ

35 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Marta Espejo 
i Laia Argelich porteres, Isa Latorre 
(2), Saray Romero (12), Glenda Alís, 
Zara Verdugo, Roser Villalba (1), Irene 
Hernàndez (1), Tinna Falconi (5), Sandra 
Fargas (7), Clara Poo (3), Laia Nonell 
(3), Marina Seda (1).

1a Estatal               
Masculina

El Granollers va aconseguir la 
victòria en el tram final

El Joventut Mataró va encaixar la 
5a derrota consecutiva davant el 
Granollers B, el líder de la 1a Estatal, 
que al tram fi nal del partit va tren-
car la bona resistència que havia 
ofert l'equip mataroní en els tres 
primers quarts de partit. 

La bona actitud de l'equip d'Àlex 
Viaña, ben diferent de la del pas-
sat dissabte a casa davant el Sant 
Esteve, va permetre donar bona 
imatge, i en algun moment pensar 
en la sorpresa. L'equip groc-i-negre 
va fer un gran inici de partit (3-5), 
però un parcial de 7-1 va posar les 
coses a lloc, i al descans s'arribà 
amb 17-14. 

A la represa el marcador es va 
mantenir força igualat, i prop de 
l'equador d'aquest segon temps 
el Joventut estava a dos gols (23-
21). Dues exclusions mataronines 
van ser ben aprofi tades pels gra-
nollerins amb un parcial de 5-0. I a 
partir d'allà l'equip local ja va jugar 
a plaer, davant un Joventut que es 
va quedar sense forces.

La permanència no 
està assegurada

27a jornada (8 abril)
S.Esteve Palaut. - Sant Cugat ........36-29
Palautordera - Montcada ................30-27
La Roca - Sesrovires ........................ 30-29
Granollers B -JOVENTUT MATARÓ. 35-26
Sant Quirze - Sarrià .............................sus.
S.Martí Adr. - Salle Bonanova ........32-20
OAR Gràcia - S.Joan Despí ............. 30-26
Esplugues - Bordils B .......................23-22
Classificació
Granollers B 49; S. Martí 48; Sarrià 43; 
Sant Quirze 39, Sesrovires 37, Sant 
Joan Despí 30; La Roca 29; S.Cugat 21; 
Montcada i S.Esteve Pal. 20; JH MATARÓ 
19; Palautordera 18; OAR Gràcia 17; Es-
plugues 16, Bordils B 15; Bonanova 9. 
28a jornada (22 d'abril)
JH MATARÓ - OAR GRÀCIA (18 h) 
Partit decisiu per a assegurar la per-
manència per als dos rivals.

S'acaba amb el Joventut 
campió imbatut

26a jornada (8 abril) 

Coope Sant Boi - Vilamajor ............26-33
Vilanova C. - JOVENTUT MATARÓ ..22-35
Ascó - Lleida Pardinyes ...................35-25
Granollers At. - Montcada ................24-16
Sant Quirze - OAR GràciaB ..............33-20
S.Joan Despí B - Gavà  .....................25-23
Cardedeu - Canovelles .....................26-28
Classificació final 
JH MATARÓ 51, S. Quirze 45, Vilamajor 
43; Lleida Pardinyes 34;  Cardedeu 32;  
Canovelles 30; Granollers At. 29; Vila-
nova Camí 22; Ascó 20; SJ Despí B  20; 
Coope Sant Boi 18;  Gavà 11; Gràcia B 8; 
Montcada 1.

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: JHM B  - 
Sant Fost 35-30; Juv. Mas (1a Cat):  JHM- 
Barberà 43-24; Sant Cugat C - JHM B 
18-37; Cadet masc. (2a Cat): Granollers 
At. - JHM 47-26; Inf. masc. JHM - Ègara 
41-12.
3a Cat: Llavaneres Caldetes - Santpe-
dor 30-12; Copa Fem.: Llavaneres Calde-
tes - Sant Vicenç B 17-22.

Acaben imbatudes

Resisteixen tres quarts de 
partit davant el líder

El femení del Joventut va tancar el 
diumenge la seva participació en la 
Lliga Catalana amb una nova vic-
tòria, per acabar imbatudes, amb 
51 punts de 52 possibles, una cosa 
rarament vista. 

L'equip groc-i-negre va fer un bon 
partit. Es corria el perill de pagar la 

celebració del títol, però no va ser 
així, ja que en cap moment es va bai-
xar la intensitat i la concentració, fet 
que va permetre solucionar el partit 
amb autoritat. Una bona defensa i 
un atac molt fl uid van fer que a poc 
a poc s'anés agafant distància en el 
marcador, tònica que es va mantenir 
durant tot el partit fi ns a arribar als 
13 gols de diferència fi nals.

Enfrontament de la 1a volta. | ARXIU

2a volta insuperable del JHM. | ARXIU

Lliga Cat. Fem.

www.eltotesport.com |  P. 5HANDBOL

TOTESPORT 1472 (5) .indd   1 11/4/17   16:22



1  MEDICARE SYSTEM 

0  CP CERDANYOLA

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: 
Ariadna Escalas, Joan Xicota, Ona 
Castellví (1), Aida Anton, Júlia Canal, 
Aina Fontdeglòria, Carla Fontdeglòria, 
Aina Florenza, Xantal Piqué i Erika 
Arellano (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

Un mínim 1-0 davant del 
Cerdanyola permet man-
tenir les esperances de 
permanència 

El Medicare System CH Mataró 
va obtenir el divendres passat al 
vespre un important triomf en la 
seva lluita per mantenir la màxima 
categoria estatal a l'OK Lliga. Va 
derrotar un rival directe com és 
el Cerdanyola per un ajustat 1-0, 
gràcies a un gol d'Ona Castellví 
als 8 minuts de la segona part. 
Després l'equip local va resistir 
bé i va mantenir aquest resultat 
favorable.

Tot i l'obtenció d'aquests tres 
punts, les noies d'Albert Larrea 
continuen en la penúltima plaça 
amb 18 punts, però veuen més a 
prop la salvació, ja que les cerda-
nyolenques queden a només tres 
punts per sobre amb un partit més 
jugat (i el golaverage és favorable a 
les mataronines), l'equip madrileny 
de Las Rozas només 2 per sobre, 
també amb un partit més jugat, 
i el Vilanova només un punt per 
sobre, però aquest equip amb dos 
partits menys jugats. D'aquests tres 
equips s'ha d'intentar superar-ne 
a dos, en les 6 fi nals que queden.

La permanència no és 
utòpica
Jornada 20
Las Rozas - Manlleu ................................... 2-1
Liceo - Gijón ................................................0-4
Las Rozas - Sferic Terrassa ..................... 2-1
Alcorcón - Manlleu ...................................... 1-1
Palau Plegamans - Vilanova ...................4-1
MATARÓ - Cerdanyola ................................1-0
Voltregà - Bigues i Riells ......................... 4-2

Classificació
Gijón 54; Voltregà 50; Palau Plegamans 
43; Manlleu 34; Bigues i Riells 31; 
Las Rozas 30; Alcorcón i Liceo 27; 
Sferic Terrassa 22; Cerdanyola 21; Las 
Lagunas 20; Vilanova 19; MATARÓ 18; 
Sant Cugat 7.

Descans per Setmana Santa
Aquesta setmana no hi ha jornada de 
lliga, i la pròxima de les sis finals que 
queda serà a la pista del Vilanova, al 
que se superaria en cas de victòria, i 
seria un pas molt important per a la 
permanència.

Important i agònica victòria 
del Medicare System CHM

Imatge del curs passat. | ARXIU

Dues jugadores de l'Iluro HC 
campiones d'Espanya sub-16

Carla Cabrera i Anna Tolrà 
van formar part de l'equip 
de la selecció catalana que 
dirigia Arseni Sañé i amb 
Anna Roure de cap d'equip

El passat dia 2 d'abril Carla Cabrera 
i Anna Tolrà, les dues jugadores de 
l'Iluro HC, es van proclamar cam-
piones d'Espanya sub-16 d'hoquei 
herba amb la selecció catalana, en 
el campionat que es va disputar a 
València.

A més a la selecció catalana hi 
eren també Arseni Sañé, el tècnic 
de l'Iluro, com a seleccionador i 
Anna Roure, com a cap d'equip, 
als quals veiem a la foto junt amb 
les dues jugadores.

A la fase de grups la selecció es 
va mostrar superior i va guanyar 
tots els partits. A la fi nal de diu-
menge i de nou enfront de Madrid, 
Carla Cabrera va resultar de nou 
determinant obrint el marcador i 
la selecció Catalana es va acabar 
imposant per 2-0.

Victòria del sènior femení i 
derrota del masculí
El Sènior Femení de l'Iluro HC el 
passat dia 1 d'abril va rebre la visita 
del Club Egara i la victòria va ser 

per a les locals per 3-2. Les noies 
que entrena Jordi Barrio, van fer 
un molt bon partit, amb molta se-
riositat i ordre que va fer que es 
posessin amb un tres a zero, mal-
grat que, al fi nal, acabessin 3-2. El 
passat cap de setmana van guanyar 
al camp de l'Atlètic Terrassa per 
0-4, en un partit molt més tran-
quil, i es consoliden en el quart lloc 
i tenen pràcticament assegurada 
la presència a les fases d'ascens.

El sènior masculí, per la seva 
banda, va perdre per 2-3 contra 
el FC Barcelona en el Municipal 
de Mataró en el partit que obria 
la segona volta d’aquesta fase fi -
nal de permanència a 1a Catalana.

Amb aquest resultat l'Iluro HC 
continua en la tercera plaça per 
la cua amb 11 punts i amb només 
3 d'avantatge sobre la zona de 
descens.

Cabrera, Tolrà, Sañé i Roure. | IHC

el Esporttot HOQUEI
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

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

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

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es

Outlander_TotMataro175x275-08-02-17.indd   1 8/2/17   12:51
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MAKI
(6 unidades)
Rollo de arroz enrollado con alga y múltiples ingredientes.

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

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

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

CALIFORNIA
(9 unidades)
Maki invertido con arroz fuera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sushi en formato de cono, ración individual.

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

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

SushiYa Mataró
Plaza Santa Anna, 9

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

SERVEI A DOMICILI
T. 937 963 779

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 California Salmón
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2  CE MATARÓ

1  SARRIÀ CP

CE MATARÓ: Pol, Sergio López (Lluís 
65'), Kiku, Isma, Aitor Gonzàlez (Marcos 
83'), Fiti, Parri, Óscar, Bustos (Rueda 
46'), Rodri (Bargalló 65'), Ricky.

GOLS: 3' RICKY (1-0); 26' FITI (2-0); 37' 
Peman (2-1).

1  BADIA

1  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Izar, Othman 
(Ximillo 53'), Kadur, Peque, Cristian Ro-
mero, Roger, Pereira (Baba 68'), Aleix, 
Joel, Albert Garrido (Omar 68')

GOLS: 47' Heredia (1-0); 72' JOEL (1-1) 

SEGONA
CATALANA

El partit va tenir dues parts ben 
diferenciades

El CE Mataró va trencar la mala rat-
xa de tres jornades sense guanyar 
i va escurçar la diferència amb el 
líder, després d'un partit amb dues 
parts ben diferenciades.

El Mataró va fer un gran inici de 
partit. De seguida Ricky va marcar i 
això va donar tranquil·litat. I l'equip 
groc-i-negre va dominar, amb Parri 
i Fiti controlant el centre del camp, 
i amb Ricky portant perill per la 
banda dreta. I va arribar el segon, 
marcat per Fiti (el seu primer amb 
la samarreta groc-i-negra), a la sor-
tida d'un còrner. Però poc després 
una errada defensiva va permetre 

el Sarrià reduir abans del descans.
I a la represa l'equip local va ju-

gar amb por, i els sarrianencs van 
passar a controlar completament el 
centre del camp i el partit. L'equip 
local no va portar perill. I en canvi 
a l'altra àrea Pol va salvar dos gols 
que ja es cantaven, i els tres punts 
es van quedar a casa.

La UD Cirera va treure un punt del 
camp d'un rival directe i de moment 
continua fora de la zona de descens 
gràcies al golaverage particular. 

La primera part va ser de calma 
tensa i el joc es va animar molt més 
a la represa. Van marcar primer els 
locals i això va fer reaccionar els 

El Mataró redueix la 
diferència amb el líder

28a jornada (9 abril)

Badia- CIRERA ........................................... 1-1
CE MATARÓ- Sarrià ................................. 2-1
Europa B- LLAVANERES ........................2-0
Fund. Grama- Martinenc B .................... 1-1
Besós BV- Carmelo.................................6-1
Lloreda- Esp. Can Pi .............................sus.
Canyelles- SANT POL  ............................ 3-1
Guineueta-Sant Adrià .......................... 4-2
PREMIÀ MAR- Llefià................................. 1-1

Classificació 
Fund. Grama 55; CE MATARÓ 53; Guineue-
ta 52; Llefià 50; Sant Adrià 44; PREMIÀ 
MAR 43; Europa B 42; Besós BV 40; SANT 
POL 38; Canyelles 37; Sarrià i LLAVANERES 
35; CIRERA i Badia 29; Martinenc B 28;   
Lloreda 22, Esp. Can Pi  i Carmelo 18.

29a jornada (22-23 d'abril)

Sant Adrià-CE MATARÓ (DG 12 h) 
CIRERA- Fund. Grama (DG 12 h) 
SNT POL- PREMIÀ MAR (DG 12 h)
LLAVANERES- Guineueta (DS 18h)

Quinze dies de descans
Amb tots els fronts ben oberts tenim 
una setmana sense partits i per tant 
la competició no torna fins el cap de 
setmana de Sant Jordi.
En ell el Mataró tindrà un complicat 
desplaçament on no pot fallar, mentre 
espera l'ajuda del Cirera que rep el 
líder, però que per la seva part també 
estpa ben interessat en sumar els tres 
punts per fugir de la zona de perill.

Derrota a Lleida
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
4-2 a Lleida, i continua en situació 
molt delicada, ja que és 12è amb 28 
punts, però només un per sobre del 
tercer per la cua. 
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B- Vic  3-0; Cadet (Pref) 
CEM - Nàstic 5-0; CEM- L'Hospitalet 
1-1; Infantil (DH): Sant Gabriel- CEM 2-1.
Estan en excel·lent 8a plaça.

 Bon inici, per acabar patint

cirerencs que van tenir els seus 
millors moments fi ns que va em-
patar Joel amb una gran jugada 
culminada amb xut a l'escaire. 

Després fi ns al fi nal l'equip va-
llesà es va llançar a l'atac i es va 
estar més a prop del 2-1 que no 
pas de  l'1-2. 

Un bon empat davant un rival directe

Lliga Nac. Juvenil

Fiti just després del 2n gol. |D.F

Un punt important. | CEDIDA

el Esporttot FUTBOL

TOTESPORT 1472 (7-8) .indd   1 11/4/17   16:38



TERCERA
CATALANA
L'Argentona atrapa els 
dos líders

28a jornada (9 abril)

Premia Dalt- MOLINOS........................... 2-1
LA LLÀNTIA- PLA D'EN BOET ................0-1
MATARONESA- Singuerlín ...................... 1-1
Pineda-Santvicentí ...............................0-3
Young Talent- Districte 030 ............... 2-2
Vilassar Dalt- La Salut .......sus. amb 5-0
Argentona- Arenys Mar ....................... 3-2
Cabrils- Vilassar B ..................................1-0
Turo Peira- Cabrera .............................. 3-3
Classificació 
Districte 030 CE, Young Talent Ba-
dalona Sud  i Argentona 62, Premià 
Dalt 58; Singuerlín 49; MOLINOS 48; 
LA LLÀNTIA 44; Santvicentí 42; MA-
TARONESA  38; Vilassar Mar B 35; 
Cabrils 33; Turó Peira i Vilassar Dalt 
32; Arenys de Mar 31; PLA D'EN BOET 
29; La Salut 27; Cabrera 24; Pineda 0.

29a jornada (22-23 d'abril)

PLA D'EN BOET-MATARONESA (DS 18 h)
MOLINOS- Vilassar Dalt (DG 12 h)
Vilassar B-LA LLÀNTIA (DS 16:15 h)

Descans de Setmana 
Santa
El dia abans de Sant Jordi torna la 
competició amb derbi al Camí del Mig.

Rocafonda líder
Grup 5è (22a jornada)
JUVENTUS- Dosrius .............................12-0
JUVESPORT- Sant Pol B ......................... 1-2
MATARÓ AT- ILURO ......................3-0 (RET)
El Rocafonda és líder amb 57 punts, 
dos per sobre de Tiana i Calella, que 
tenen un partit més jugat.

Cap dels dos va jugar
Santvicentí - MOLINOS ............... 0-3 (ret)
Fund. Grama- CE MATARÓ .......... 0-3 (ret)

La UD Molinos és tercer amb 49 punts 
en una competició en la qual s'estan 
veient moltes retirades d'equips. El CE 
Mataró és 8è.

 El derbi per al més necessitat

El Pla d'en Boet guanya el derbi. | D.F

Quarta Catalana

2  PREMIÀ DALT

1  MOLINOS

MOLINOS: Dani Ramos, Isaac Ramos 
(Badre 56'), Abel Moreno, Hèctor Deniz, 
Rubén Moreno (Llavera 80'), Roca, Adán 
Nevado (Beltrán 65'), Augusto, Gorka, 
Óscar, Manrique.

La Mataronesa va plantejar un par-
tit molt ofensiu, però es va veure 
sorpresa per un gol visitant. Va aAn-
gel Torrecillas va empatar abans 
del descans.

La segona meitat va ser més dis-
putada i intensa, amb contínues in-
terrupcions per faltes. El Singuerlín 
es quedà amb deu en el 57, la qual 
cosa va donar aire al partit, arri-
bant més joc i ocasions per als dos 
equips, tot i que el marcador ja no 
es mouria.

0  LA LLÀNTIA

1  PLA D'EN BOET

LA LLÀNTIA: Picó, Ruben (Delfín 66'), 
Blasco, Hèctor Urbano (Seidou 71'), 
Chamarro (Ymbern 66'), Jordi Cano, 
Ángel Vega (Artero 79'), Jerreh, Aitor 
Moreno (Ibra 46'), Ibu, Sergio Cobo.
PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, Marc 
Palau, Carrasco, Moussa, Eric, Vela, 
Carlos Gonzàlez, Ito Palanco (Javi 83'), 
Youness i Silva (Valle 64').

2a Catalana Fem.

El derbi jugat al Municipal de La 
Llàntia va ser molt disputat i al fi -
nal l'equip més necessitat va ser 
el que es va fer amb els tres punts. 
El Pla d'en Boet va marcar als deu 
minuts de la represa gràcies a Ito 
Palanco, i després va saber man-
tenir el seu avantatge amb bona 
defensa, per sumar tres punts im-
portants que li permeten sortir de 
la zona de descens. 

1  MATARONESA

1  SINGUERLÍN

UD MATARONESA: Paco, Oriol, Carlos, 
Comas (Mosquera 33’), Simo, Angel 
(Rafa 45’), Koke, Campaña, Alex, Miguel 
i Aldo (Aitor 64’).

El Molinos va perdre al camp d'un 
equip amb aspiracions d'ascens, que 
va marcar primer als 20'. Al quart 
d'hora de la segona part va fer el 
segon, però quasi immediatament 
va reduir diferències Óscar i durant 
el tram fi nal el Molinos va posar la 
por al cos dels locals.

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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Els mataronins es van veure 
superats a la segona part i 
tenen molt complicat evitar 
l'eliminatòria de permanència

El Mataró Feimat es desplaçava el 
diumenge al matí a Martorell per 
jugar contra el líder de la categoria, 
en un partit molt complicat. Donar 
la sorpresa, però, podria haver sig-
nificat un pas de gegant per acon-
seguir la salvació directa en un grup 
on tots els equips de la part baixa 
s'han abonat a la victòria. I no va 
començar malament el partit per 
als mataronins, trobant solucions 
ofensives, arribaven al descans amb 
victòria parcial, 41 a 44.

A la represa, el Martorell va de-
mostrar perquè és el líder de la 
categoria i lluita per ascendir. Molt 
superior ofensivament i defensiva-
ment va anul·lar els mataronins, 
aconseguint el definitiu 92 a 71.

Els mataronins, després d'un 
magnífic tercer quart, van 
veure com el seu rival gairebé 
remuntava

Després de la victòria davant del 
Sant Josep a l'Eusebi Millán el 
Mataró Parc Boet buscava la vic-
tòria davant del Pia Sabadell per 
consolidar la primera posició. I els 
d'Alberto Peña van començar millor, 
finalitzant el quart amb un lleuger 
avantatge al marcador, 11 a 15. Una 
diferència que desapareixeria al 
segon quart, amb els locals molt 
més ficats al partit, i s'arribava al 
descans 32 a 29.

Al tercer quart es va poder veure 
un dels millors Boets de la tempora-
da, amb 36 punts anotats (gràcies 
a l'encert de Naharro i Rubio). Però 
quan tot semblava sentenciat, la 
relaxació a l'últim quart gairebé 
acaba costant el triomf als visitants.

Tocarà guanyar els 2 partits. | ARXIU

Només els cal una victòria més. | ARXIU

El Mataró Feimat cau contra el
líder i la salvació es complica

92 MARTORELL

71  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (7), Guallar (-), 
Serratacó (21), Cabrera (21), Rodríguez 
(-), Ventura (5), Romero (12), Espiga (2), 
Tardio (2) i Miralles (-). 22/34 en tirs de 2, 
4 /21 en tirs de 3 i 15 /23 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-19, 23-25, 22-11 i 29-16.

LLIGA EBA 
- Grup C

El Santfeliuenc neces-
sita un miracle 
24a jornada (8-9 d'abril)
Martorell - MATARÓ FEIMAT .............92-71
Salt - Menorca ................................... 65-67
Castellbisbal - Olivar ........................67-84
Grup Barna - Cornellà ......................75-72
Calvià - JAC Sants ............................ 79-89
Collblanc - Santfeliuenc ................. 86-83
ARENYS - Sant Nicolau ......................82-71

Classificació 
Martorell, 42; Calvià, 40; Menorca i Salt, 
38; ARENYS, 37; Cornellà, Castellbisbal 
i Collblanc, 36; Olivar, 35; Sant Nicolau, 
Grup Barna i JAC Sants, 34; MATARÓ 
FEIMAT, 33 i Santfeliuenc, 31.

25a Jornada (22-23 d'abril)
El Mataró Feimat descansarà per Setma-
na Santa per, el cap de setmana de Sant 
Jordi, desplaçar-se a Arenys per a jugar 
el derbi maresmenc de la categoria el 
dissabte 22 a les 19h en horari unificat. 
Una victòria seria importantíssima.

El Mataró Parc Boet té 
el títol a tocar
24a jornada (8-9 d'abril)
Sant Quirze - Santa Coloma ...........74-84
Badalonès - Sant Gervasi.................71-70
Pia Sabadell - M. PARC BOET .......... 77-79
Sant Josep - Bisbal .......................... 65-66
Vic - Sant Narcís ...............................86-60
Artés - Granollers............................. 98-92
CN Sabadell - Sant Cugat ............... 45-68

Classificació 
MATARÓ PARC BOET, 44; Sant Josep, 43; 
Vic i Sant Cugat, 42; Artés, 40; Santa 
Coloma, 39; Granollers, 36; Sant Narcís, 
34; Badalonès, 33; CN Sabadell, 32; Sant 
Quirze, 31; Bisbal, 30; Sant Gervasi i Pia 
Sabadell, 29.

25a jornada (7-8-9 d'abril)
Després de l'aturada de Setmana Santa, 
el Mataró Parc Boet tornarà a la compe-
tició davant del Badalonès, a Badalona, 
el dia 22 a les 19.30, un rival que ocupa 
la 9a posició a la taula i a qui ja es va 
guanyar al Millan a la primera volta. Una 
victòria significaria matemàticament el 
títol del grup de Copa Catalunya.

Copa Catalunya M.
La relaxació gairebé li causa 
un disgust Mataró Parc Boet

77  PIA SABADELL

79 MATARÓ PARC BOET 

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (-), 
Canals (4), Smith (4), Hermoso (-), Naha-
rro (28), Ros (-), Champagnie (1), Franch 
(6), Corella (3), Pavkovic (-), Rubio (31) i 
Forcada (2). 20 de 39 en tirs de 2, 7 de 25 
en triples i 18 de 25 en tirs lliures.

PARCIALS: 11-15, 21-14, 18-36 i 27-14.

el Esporttot BÀSQUET
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46 BASKET ALAMEDA

63  PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador, Murat, 
A. García, Martínez, E. García, López, 
Harris, Butler, Keohe i Magriñà. Sense 
estadístiques oficials penjades a la 
pàgina web de la Federació Catalana 
de bàsquet.

PARCIALS: 6-9, 9-18, 15-17 i 16-19.

C. CATALUNYA
FEMENINA

El Barça CBS ja és cam-
pió de Copa Catalunya
7a jornada (8-9 d'abril)
Roser - Barça CBS ............................ 56-67
Gramenet - Jet Qsport .................... 63-41
Almeda - PLATGES MATARÓ ........... 46-63
Viladecans - Cerdanyola .................72-67
GEiEG - CN Terrassa ......................... 65-48

Classificació 
Barça CBS, 29; Cerdanyola i Gramenet, 
26; PLATGES MATARÓ, 24; Almeda, 23, 
GEiEG, 22; Roser, Jet Qsport i Viladecans, 
19; i CN Terrassa, 18.
 
8a jornada (22-23 d'abril)
El dissabte 22 a les 18.30, després de 
Setmana Santa, el Platges de Mataró 
rebrà la visita del Draft Gramenet, actual 
tercer classificat. Les mataronines 
encara tenen opcions de superar-les a la 
taula classificatòria, una circumstància 
que podria ser determinant per a evitar 
el Barça CBS a primera ronda de fases. 

Les mataronines juguen un 
gran partit a Cornellà i 
superant el rival en el 
marcador i el bàsquet average

Les noies que entrena Adrià 
Castejón jugaven a Cornellà con-
tra el Basket Almeda, en un partit 
molt important de cara a les aspi-
racions d'entrar a les fases d'as-
cens de Copa Catalunya, ja que 
les  cornallenenques ocupaven la 
quarta plaça, empatades amb les 
mataronines.

El partit, tot i començar lent, 
sempre va mostrar un conjunt ma-
taroní superior en tot moment. Les 
grogues van dominar els 4 quarts 
i no només es van conformar en 
aconsegeuir la victòria, si no que 
van capgirar, de manera molt so-
brada el basquet average. Ara, a 
falta de 3 jornades, encara tenen 
opcions, fins i tot, de ser terceres.

Les fases d'ascens, a tocar. | ARXIU

El Platges de Mataró guanya 
al Basket Almeda i ja és quart

3A DIVISIÓ
NACIONAL
El Canet no permet 
relaxar-se
24a jornada (8-9 d'abril)
Centelles - Fund. Esp. Grama ............. 2-3
Montsant - ALIANÇA MATARÓ ............. 2-2
Montcada - Lliçà d'Amunt ...........Ajornat
Sant Cugat - ARENYS DE MUNT ..........5-4
C. PREMIÀ- SAN JOAN VILASSAR ........ 1-6
PINEDA - Castellar ..................................0-1
Arrels - CANET ........................................0-3
Isur - Vacarisses ...................................27/4

Classificació 
ALIANÇA MATARÓ, 56; CANET, 54; Lliçà 
d'Amunt, 50; Vacarisses, 46; Montsant, 
39; Isur, Montcada i Fund. Esp. Grama, 
38; COVER PREMIÀ, 33; Arrels i Sant Cu-
gat, 29; Castellar, 27; SAN JOAN VILAS-
SAR, 22; Centelles, 19; ARENYS DE MUNT, 
17 i PINEDA, 11.

25a jornada (22-23 d'abril)
L'Aliança Mataró també descansa per 
Setmana Santa i tornarà a competir 
per Sant Jordi contra el Pineda.

Valuós empat a Montsant. | ARXIU

Els mataronins sempre van 
anar a remolc en el marcador 
malgrat acabar aconseguint 
un valuós punt

Primer partit que el Futsal Aliança 
no guanya des de que l'entrena 
Albert Sabaté i que permet al Canet 
apropar-se als mataronins al cap-
damunt de la taula classificatòria.

Davant del Montsant els mata-
ronins sempre van anar a remolc, 

havent de remuntar dues vegades, 
gràcies a Alejandro Medina, els gols 
dels locals per acabar empatant.

2  MONTSANT

2  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés 
(porter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, 
Oriol López, Marc Caballeria, Eric Izquier-
do, Azhar Chiheb, Miguel Ángel Rodríguez, 
Cristian Villarín, Carlos Villarín, Amar Cee-
say, Pol Novo i Alejandro Medina (2).

El Futsal Aliança Mataró salva 
un punt contra el Montsant

www.eltotesport.com |  P. 10BÀSQUET - FUTSAL
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el Esporttot POLIESPORTIU

El CN Mataró estrena la tempo-
rada de triatló amb victòria

El títol per equips per al CNM. | CEDIDA

El conjunt mataroní va 
vèncer en la categoria 
d'equips masculins a la pri-
mera prova puntuable de la 
Copa Catalana de triatló 

Aquest passat diumenge 9 d'abril 
s'obria el calendari català de triat-
ló amb la primera prova puntuable 
de la Copa Catalana, la VIa edició 
de la triatló del Canal Olímpic de 
Castelldefels. 

El Centre Natació Mataró hi va 
participar aconseguint bons resul-
tats. El més destacat va ser Xavi 
Casal, aconseguint el vuitè lloc amb 
58'17. Guille Cortijo va ser 9è - i 

segon junior - amb 58'34 i Oriol 
Gili va fi nalitzar 13è amb 59'14. Més 
enrere, Oriol Farré va ser 29è amb 
1h01'56 i Lluis Diogo fi nalitzant 
en 31a posició amb 1h02'05. Per 
equips, el masculí del CN Mataró 
va aconseguir la victòria. 

Pel que fa a les noies, Gabriella 
Bucci va ser 18a amb 1h21'52 i Paula 
Barcacer 35a amb 1h35'57.

Després de l'aturada per Setmana 
Santa, el 23 d'abril es disputa el 
Campionat de Catalunya de mitja 
distància de triatló al Doble Olímpic 
Terres de l'Ebre (Sant Carles de 
la Ràpita) i la Triatló de Blanes en 
distància esprint que serà la pri-
mera prova puntuable de la lliga 
Catalana de triatló 2017.

L'AEILL Cerdanyola de Mataró 
torna a organitzar el seu tor-
neig social de futbol base

Després del gran èxit aconseguit 
en edicions anteriors, el Club AEILL 
Cerdanyola de Mataró, celebrarà el 
seu IV torneig Social de Setmana 
Santa Chacón Cup que es disputa-
rà de divendres 14 al diumenge 16 
d'abril a les instal·lacions de la Zona 
Esportiva de Cerdanyola.

El torneig es realitzarà per a les 
categories DEBUTANTS (divendres), 

Aquesta Setmana Santa es dispu-
ta la IV edició de la "Chacon Cup"

PREBENJAMÍ (dissabte) i BENJAMÍ, 
és a dir, per a nens/es nascuts/des 
entre els anys 2012 i 2007. Hi haurà 
16 equips per categoria.

D'aquesta manera es realitza un 
torneig a nivell comarcal i provincial 
amb els millors equips, per tal de 
gaudir d'un dia de bon futbol. A més 
d'això, 'incentivarem el fair play in-
culcant els valors humans que el 
nostre club dóna gran importància'.

Els tres dies es començarà de 
bon matí i les fi nals seran el mateix 
dia a mitja tarda.

Benítez i Ortiz amb la 
Selecció catalana

Fragment del cartell de la competició. | CEDIT

Maria Benítez i Marc Ortiz, els dos 
joves corredors de l'Esport Ciclista 
Mataró, han estat convocats per la 
selecció catalana per participar en 
els propers campionats d'Espanya 
de Ciclisme en Pista a celebrar en 
la localitat navarresa de Tafalla. 
80 júniors i 90 cadets es jugaran 
els 33 títols en joc des del Dijous 
13 fi ns al Diumenge 16, represen-
tats per les diferents seleccions 
autonòmiques. 

D'altra banda el club ha hagut de 
suspendre les competicions previs-
tes al velòdrom per aquesta tem-
porada, a causa del defi cient estat 
de la instal·lació, des del club ja 
s'han iniciat contactes amb tècnics i 
l'Ajuntament per trobar una solució.

Ortiz i Benítez en acció. | CEDIDA
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L'equip del CA Laietània (esquerra) i Bragado i Ballesteros.  | ALBA COLL (CAL)

Però en el còmput global 
per taula hongaresa se situa 
en 9è lloc del campionat 
català, mentre que el 
GA Lluïsos és 24è 

Es va disputar el passat cap de 
setmana a Vic la primera jornada 
classifi catòria del Campionat de 
Catalunya de Clubs d'Atletisme. Allà 
hi van anar els dos equips mataro-
nins, el Centre Atlètic Laietània i el 
GA Lluïsos, competint junt amb Vic, 
GEiEG de Girona i Valls d'Andorra.

La classifi cació fi nal, a base de la 
puntuació de la taula hongaresa, i 
unint les puntuacions d'homes i do-
nes, va acabar liderada pel Centre 
Atlètic Laietània amb 22.812 punts, 
per davant de GEiEG amb 20.633, 
CA Vic amb 18.063, GA Lluïsos amb 

16.492 i CAV Andorra amb 14.090.
El pròxim dia 23 d'abril a Mataró 

se celebrarà la 2a jornada. Després 
de les dues jornades els 8 primers 
equips disputaran la fi nal A del 
Campionat de Catalunya. Ara ma-
teix el Laietània ocupa la 9a posició 
a 700 punts del Lleida.

Millors actuacions individuals
Citem, a la taula ressaltada de la 
columna següent, els atletes que 
van sumar més de 700 punts o que 
van quedar en els tres primers llocs. 
La millor marca masculina va ser 
per a Jesús Angel Garcia Bragado, 
amb 917 punts en els 5 km marxa, 
i la millor marca femenina de la 
velocista Martina Ballesteros amb 
866 en els 200 m.

CATEGORIA MASCULINA:
200m.- 3r Ebrima  Makalo (LL) 23.72 (704 p)
800m.- 2n Oriol Ciurans (CAL) 1:57.80 (822 
punts); 4. Carlos Rey (LL) 1:58.31 (810 punts)
5000m.- 1r David Campo(LL) 15:51.38 (663)
400m tanq.- 3r Sergi Adalid (LL) 58.79(743)
Altura.- 1. Pau Rey (LL) 1.88 (782 punts); 3r 
Jordi Vallès (CAL) 1.82 (728)
Longitud.- 1r Marc Garcia (CAL) 6.55 (823); 
2n Marc Merelo (CAL) 6.53 (819)
Javelina.- 3r Sebastián Berengui (CAL) 
36.02 (474)
Pes.- 2n Ivan Tirado (CAL) 12.54 (678)
5000m marxa: 1. Jesús Angel Garcia 
Bragado (CAL) 22:15.08 (917); 2n Andreu 
Vilarrasa (CAL) 28:29.17 (539)
4x400.- 2n GA Lluïsos (Blal, Rey, Campo, 
Adalid) 3:32.17 (725); 3r CA Laietània (Larroy, 
Martñinez, Sighiouri, Ciurans) 3:35.46 (684)

CATEGORIA FEMENINA:
200m.- 1a Martina Ballesteros (CAL) 
26.42 (866); 5a Mariona Murcia (CAL) 
28.41 (723)
800m.- 2a Mari Carmen Gonzàlez (CAL) 
2:18.89 (842); 4a Laila Ruth Vivas (LL) 
2:24.18 (764); 5a Irene Betriu (CAL) 2:28.15 
(705)
5000m.- 1a Hannah Ruiz (CAL) 19:10.21 
(728); 2a Laura Pelegrí (LL) 19:17.10 (718)
Perxa.- 1a Helena Torres (CAL) 3.10 (670); 
2a Aina Rabadan (CAL) 2.80 (580)
Triple.- 3a Rosa Maria Buscà (CAL) 11.52 
(840), 4a Maria Diébana Badji (CAL) 11.27 
(814)
5000m marxa: 3a Maria Angels Noell 
(CAL) 30:55.37 (670)
4x400.- 1r CA Laietània (Tomàs, 
Vallmajor, Betriu i Ruiz) 4:26.78 (710); 3r 
GA Lluïsos (Gaeta, Ollé, Pelegrí i Vias) 
4:29.72( 690)

El CA Laietània domina a Vic la 
1a jornada de la Lliga de Clubs

El pas del relleu en el 4x400 metres masculí. | ALBA COLL (CA LAIETÀNIA)
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 
Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris definitius.

Fast & Furious 8  16:20  18:00  23:45              

 [exc. dm.] 20:50          [exc. dj. 20] 20:00       

 [En VOSE] 12:20        [En VOSE dm.]  20:50

Un golpe con estilo  12:20  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

 [En VOSE dm.]  21:30

El bebé jefazo  12:10  16:00  18:10  19:10 20:20  01:00  

 [dj.-dl.] 17:00            [exc. dm i dj. 20] 21:30     

 [En català]  12:30  16:15  18:25  20:35  22:45

Nieve negra  12:15  16:00  18:00  20:00  22:00  00:00

Life 12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Power Rangers 12:00  17:00

Your name [dj.-dv.] 22:45

Mañana empieza todo 19:40  22:15  00:45       [dm.-dj.] 16:30

Los Pitufos 12:15  16:00  18:00

El bar [ds.-dj.] 22:45  01:00  

La Bella y la Bestia [exc. dj. 20] 12:00  16:30  19:15  22:00  00:40

Kong: la isla calavera 22:30  01:00

Es por tu bien 12:15  16:00         [dj. 20] 20:30

Ballerina 12:15

Jonas Kaufmann: My Italy (concert) [dj. 20] 20:15

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

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

El viajante 20:30 (20 abril)(VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes            *primera sessió divendres no
Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris.

Fast & Furious 8  

El bebé jefazo  

Nieve negra  

Life 

Power Rangers 

Ghost in the Shell 

Mañana empieza todo 

Los Pitufos 

La Bella y la Bestia 

Es por tu bien 

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 La UOC i el Sitges – Festival 
Internacional de Cinema de 
Catalunya han presentat el nou 
màster de cinema fantàstic i fi c-
ció contemporània que s'oferirà a 
partir de l'octubre. El director del 
màster, Jordi Sánchez-Navarro, ha 
destacat que l'objectiu fonamental 
dels estudis serà oferir "el segui-
ment de tot el procés de producció 
d'una pel·lícula", des de les claus 
del gènere fantàstic, a les tècni-
ques de desenvolupament d'un 
projecte i fi ns al procés de comer-
cialització. El màster, que obrirà 

Nou màster de cine fantàstic

les inscripcions el mes vinent, està 
orientat a estudiants del món de 
la comunicació i de les humani-
tats, així com a qualsevol persona 
amb "una capacitat de treball i una 
formació universitària", segons 
ha informat Sánchez-Navarro. Els 
nous estudis tindran una durada 
de dos anys i s'impartiran majo-
ritàriament en llengua castellana.
Sánchez-Navarro ha ressaltat que 
és la primera vegada que "es con-
necta el coneixement d'una insti-
tució com el Festival de Sitges, amb 
un altre d'ensenyament superior 
com la UOC". 

  

Imatge del Festival de Sitges

Pregunta de la setmana
En quina altra pel·lícula de 
rerefons nazi apareix Rachel 
Weisz?

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

Resposta del núm. 1765
"Plutón BRB Nero"

Guanyadors:
· Felipe Rodríguez Segovia
· Esther Mora Vilanova

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

L'impulsen la UOC i el Festival de Sitges

núm. 1767 del 13 al 20 d'abril de 2017

Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT
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Pressupostos sense compromís

URGÈNCIES 24 hores
365 dies l’any

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

SOM

PROFESSIONALS

Pressupostos sense compromís

URG
ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS
miguel@iluroelectric.com

SOM

PROFESSIONALS

Cinemes Les estrenes núm. 1767 del 13 al 20 d'abril de 2017

FAST & FURIOUS 8

L'equip porta una vida aparentment nor-
mal quan una misteriosa dona sedueix 
a en Dom per tornar al món del crim. 
Incapaç de rebutjar la proposta, traeix 
a la gent del seu voltant, que hauran de 
lluitar per evitar el caos mundial.
Direcció: F. Gary Gray
Intèrprets: Vin Diesel, Dwayne "The 
Rock" Johnson,  Jason Statham
136min

UN GOLPE CON ESTILO

Tres homes jubilats es queden sense el 
pla de pensions i decideixen atracar un 
banc per recuperar els seus diners per 
la via directa. Una comèdia geriàtrica 
que compta amb tres protagonistes d'alt 
nivell.
Direcció: Zach Braff
Intèrprets: Michael Caine,  Morgan Free-
man, Alan Arkin
95min

NEGACIÓN

Quan la historiadora Lipstadt va acusar 
alguns periodistes i historiadors de ne-
gar l'holocaust, va ser denunciada per 
difamació per David Irving, admirador 
de Hitler. Ella es proposa derrotar-los 
sense demanar ni un sol supervivent de 
l'holocaust.
Direcció: Mick Jackson
Intèrprets: Rachel Weisz, Tom Wilkinson
110min

ROSALIE BLUM

La vida de Vicente Machot gira al voltant 
de la seva perruqueria, el seu cosí, el gat 
i una mare ben dominant. Quan coneix 
a la Rosalie Blum creu haver tingut un 
déja-vu i que no és el primer cop que la 
veu. Decideix investigar-ho seguint-la.
Direcció: Julien Rappeneau
Intèrprets: Noémie Lvovsky,  Kyan 
Khojandi
97min

LO TUYO Y TU

Un pintor descobreix que la seva parella 
va anar de copes amb un altre home i 
s'hi va acabar barallant. Una forta dis-
cussió fa que la noia desaparegui de la 
seva vida tot i els grans esforços per 
trobar-la.
Direcció: Hong Sang-soo
Intèrprets: Kim Joo-hyuck,  Lee You-
young,
86min

NIEVE NEGRA

En Salvador viu aïllat a la Patagònia 
acusat d'haver matat al seu germà quan 
era un adolescent. Ara el seu germà i la 
seva cunyada arriben per convèncer-lo 
de vende les terres que comparteixen 
en herència.
Direcció: Martín Hodara
Intèrprets: Ricardo Darín, Leonardo 
Sbaraglia, Laia Costa,
90min
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L'Alcalde d'Argentona, Eudald Calvo

Al juny del 2015 vas ser nomenat alcalde d’Ar-
gentona tot i no pertànyer a la llista més votada. 
T’ho esperaves?
No m'ho esperava gens. Sobretot hi va haver dos 
elements que ens van sorprendre. En primer lloc, 
comptàvem a millorar els resultats de la legislatura 
anterior en la qual teníem un regidor a l’Ajuntament 
i obtenir el segon regidor. La llista de Convergència 
no es va presentar a les eleccions municipals i alguns 
dels seus militants van passar a la llista d’ERC. Per 
aquest motiu vam plantejar-nos que inclús podríem 
aconseguir el tercer regidor. El quart no l’esperàvem i, 
a més, crèiem que estaríem a l’oposició i no al govern.

I quina va ser la segona sorpresa?
Que ningú va voler pactar amb Tots per Argentona, la 
llista més votada de les eleccions. Arribats a aquest 
punt, els socialistes van ser els primers a voler pac-
tar amb nosaltres, seguits d’ICV. L'últim pas va ser 
convèncer ERC perquè ens fes costat i així va ser: 
vaig ser investit alcalde.

Eudald Calvo, el jove alcalde d’Argento-
na (CUP) lidera el municipi juntament 
amb els altres tres regidors de la seva 
formació, així com amb els d’ERC, el 

PSC i ICV. Calvo es considera diferent d’altres 
alcaldes en una qüestió: vol ser proper als vi-
latans, rebre les seves propostes i fomentar la 
participació de tothom en política. 

Amb una ideologia d’esquerres, intensament 
independentista i posant pes a la gent jove, 
Calvo dirigeix la vida política del municipi de 
prop de 12.000 habitants que fa frontera amb 
la ciutat de Mataró.

 Daniel Ferrer 

“Volem un poble
viu i participatiu”REPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Parlem amb Eudald Calvo (CUP), alcalde 
d’Argentona, a punt d'arribar a mig mandat
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Quina va ser la reacció del partit més votat en 
quedar a l’oposició?
S’ho van prendre malament i en les seves inter-
vencions encara ara fan servir allò de 'com la força 
més votada…’. No han paït que els altres partits no 
els volguessin a l'alcaldia, segurament pel descon-
tentament general dels treballadors i per la relació 
dolenta amb els altres partits.

A la teva investidura deies que “els joves són els 
grans oblidats que avui prenen la paraula”. Com 
heu pres la paraula fins ara?
Un alcalde jove té més contacte amb la gent jove que 
els alcaldes que fi ns ara hem tingut a Argentona. 
Plantejar-s'ho tot des de la perspectiva juvenil per-
met fer un canvi de paradigma. La situació dels joves 
sempre ens havia preocupat perquè no volem que 
es vegin obligats a marxar. Els preus del lloguer són 
tan alts que sovint no poden accedir a un habitatge. 
A més, tampoc hi ha hagut pisos de protecció ofi cial 
al poble però ben aviat n'hi haurà. El més clar és que 
volem un poble viu i participatiu.

Com es crea un poble viu i participatiu?
Fins ara l'actitud era que el que tenia l'alcaldia era 
qui manava i no preguntava res a ningú. Nosaltres 
ho revertim i ho enfoquem a la participació amb, 
per exemple, l’impuls dels pressupostos participa-
tius: hem destinat mig milió d'euros del total de 15 

milions de pressupost per a ser distribuïts amb les 
propostes escollides pels ciutadans.

Quins projectes han estat els escollits pel poble?
Va acabar guanyant el projecte per a la piscina co-
berta, les millores als parcs infantils, les millores 
en l'accessibilitat a les voreres i la rehabilitació del 
Pavelló Esportiu. Ara estem executant el primer pro-
cés participatiu i posant en marxa el segon. Sembla 
que una de les propostes que té més suport de mo-
ment és la de fer un nou local pel cau del municipi.

Ara que ja porteu quasi dos anys al capdavant del 
govern, què va suposar per a vosaltres aprendre 
a regir un poble sense tenir-ne experiència? Vau 
agafar ràpidament les dinàmiques?
Va ser un xoc. En el meu cas, tot i haver estat regi-
dor la legislatura anterior, vaig haver d’aprendre a 
gestionar un equip humà d'unes 130 persones, a més 
de coordinar un equip de 10 regidors de 4 partits 
diferents. La sort és que ja venia de l’Administració 

Lògicament, un 
Alcalde jove té més 
contacte amb la 
gent jove”

Reportatge
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Voldríem que els 
pròxims dos anys es 
vegin les inversions 
físiques com la Casa 
Puig i Cadafalch”

I llavors queda algun pas per fer-la extensiva a 
tot el municipi?
Considero que seria interessant moure els horaris 
de les escoles i de la Indústria perquè, si aquests 
no canvien, hi ha treballadors que no podran con-
ciliar la vida laboral i familiar. Ara ja no podem fer 
més sense que les Administracions Públiques com 
la Generalitat o l'Estat facin passos per incentivar o 
obligar aquests canvis.

Pep Masó i Xavier Collet de Tots per Argentona i 
Miquel Mendoza i Ferran Armengol de Convergència 
han estat imputats per presumptes delictes de 
malversació de diner públic. Quina és la posició 
del govern davant la situació?
La posició del govern és la de deixar que sigui la 
justícia qui dictamini si hi ha hagut o no hi ha hagut 
delicte. Era un tema que el teníem completament 
oblidat perquè el judici es va iniciar el 2009 i 2010 
però que sabíem que estava en fase d'instrucció. Hi 
ha coses que presumptament no es van fer bé, fins 
al punt d'haver-hi una condemna penal però no cre-
iem que s'acabi condemnant per tots els delictes que 
l'acusació demana. Tot i això, la jutgessa dictaminarà 
el que cregui oportú.

Què teniu pensat fer en aquests dos anys que us 
queden al capdavant de l’Ajuntament?
Queden moltes coses pendents com, per exemple, 
iniciar el projecte de la Biblioteca o la modificació 
urbanística a Can Doro. Ens agradaria acabar la reha-
bilitació de la casa Puig i Cadafalch i d’altres projectes 
més lents d’executar. En definitiva, voldríem que en 
els dos anys vinents es vegin les inversions físiques.

I, si en tinguessis l’oportunitat, renovaries com 
a cap de llista de la CUP i com a alcalde el 2019?
M’agradaria tornar a ser cap de llista perquè amb 
l’equip de govern som conscients que 4 anys a l'Admi-
nistració passen volant i no podem fer tot el que vol-
dríem. En l’àmbit personal diria que sí però, tot i això, 
la decisió quedarà en mans de l'assemblea de la CUP.

Pública i entenia el funcionament i les dinàmiques. 
Tot i això, pels regidors de la CUP tot era nou i vam 
fer un aterratge d'emergència. D'un dia per l'altre 
érem regidors i havíem de coordinar àrees senceres, 
algunes amb situacions molt dolentes a causa que 
els mesos anteriors algunes àrees havien quedat 
descuidades.

Què esteu fent per aplicar la reforma horària?
La reforma horària és un canvi social i cultural molt 
bèstia. És contraproduent per a la salut i la concili-
ació laboral i familiar, que fem vida tan tard. A més, 
també ajuda a eliminar la distància de gènere perquè 
per a participar en reunions, per exemple, és més 
fàcil conciliar els horaris masculins que els femenins.
Per això hem avançat, per exemple, els Plens i les 
reunions Institucionals. També cal destacar que un 
dels últims passos era avançar els horaris dels es-
pectacles. Aquest és dels que ha costat més perquè 
culturalment els ciutadans tenen interioritzat que 
han de tenir lloc a les 21h i 22h i no a les 20.30h, 
hora de sopar per a moltes famílies.

I en l’àmbit comercial també heu canviat els 
horaris?
Aquest era un altre punt de la reforma horària: un 
pas que ha estat senzill a Argentona perquè els co-
merciants han estat alguns dels impulsors del can-
vi, un fet curiós perquè als altres pobles ha costat 
més convèncer-los. En alguns casos la reforma ha 
tingut èxit i en d’altres no: per exemple la ferreteria 
ha avançat horaris de 16 a 19h amb facilitat. Als pro-
pietaris d’establiments d'alimentació i restauració ja 
costa més convèncer-los.
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Molta afluència als hotels de la comarca Daniel Ferrer

allotjaments turístics de la ciutat 
de Barcelona i la costa metropoli-
tana fregaran el ple, especialment 
durant el cap de setmana llarg que 
va de Divendres Sant a Dilluns de 
Pasqua. Les expectatives als hotels 
de la costa del Garraf i del Maresme 
són de superar el 90% d'ocupació, 
mentre que a Barcelona ciutat la 
xifra se situa en el 85%.

El president del Gremi d'Hosta-
leria del Maresme, Jordi Noguera, 
assegura que a la zona nord de la 
comarca la previsió actualment és 

Setmana Santa 
amb el 90 per 
cent d'ocupació 
hotelera

Es disparen els índexs 
turístics al Maresme, 
igual que a 
Barcelona ciutat

   Aquesta Setmana Santa els 

del 87% d'ocupació mitjana, però 
amb una perspectiva "creixent", 
si el temps acompanya, podent 
arribar a superar el 90%, espe-
cialment entre Divendres Sant i 
Diumenge de Pasqua.

Els turistes que visitaran el 
Maresme aquests dies són ma-
joritàriament famílies, tot i que 

també hi haurà un nombre des-
tacats de grups d'esportistes pro-
vinents d'Alemanya i França, que 
aprofi ten aquestes vacances per 
realitzar estades a la costa. "Les 
perspectives són força bones no 
només per la Setmana Santa. La 
del 2017 pot ser una molt bona 
temporada", assegura. | Redacció

amb Empenta
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El centre de producció de Hartmann a Mataró Daniel Ferrer 

El centre de Mataró exporta internacionalment el 90 per 
cent del que produeix

Hartmann factura 1.986,5 
milions d'euros el 2016

   El Grup Hartmann, compa-
nyia multinacional alemanya es-
pecialitzada en el sector salut i 
focalitzada en la gestió de ferides, 
gestió de la incontinència, pre-
venció d'infeccions i autocura, ha 
seguit amb la dinàmica positiva 

i ha crescut un 3,3% en el 2016, 
superant la quota de mercat del 
2015 en tots els segments. Tenint 
en compte els efectes negatius de 
la divisa, així com adquisicions 
i desinversions, les vendes con-
solidades han augmentat un 2,3 

per cent, fi ns als 1.986,5 milions 
d’euros en 2016. L’EBIT ha cres-
cut un 4,9 per cent fi ns als 139,1 
milions, mentre que els guanys 
consolidats després d'impostos 
han augmentat un 6,3 per cent, 
fi ns als 90,1 Milions.

Hartmann Espanya s'ha afermat 
en una posició clau dins del Grup 
a nivell mundial, creixent respec-
te de les xifres de l'any passat. El 
seu centre de producció situat a 
Mataró exporta internacionalment 
el 90 per cent dels seus productes. 
Aquest també serveix com a Centre 
de Competència del grup a nivell 
mundial, dedicat al desenvolupa-
ment i fabricació de productes 
sanitaris adhesius com les Tiritas 
o els apòsits Cosmopor i Omnifi x.

Així mateix, la companyia ja va 
anunciar els seus plans de com-
prar la marca Lindor a Procter & 
Gamble a principis del mes de 
març. Lindor és una de les mar-
ques d'incontinència adulta més 
conegudes  del sector. | Redacció
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Miss & Mister Language Arxiu

edats, està seleccionant més de 300 
professors d’anglès per a aquest 
estiu per a cobrir els més de 60 
summer camps que realitzarà per 
tot el territori Català.  “Hem expe-
rimentat els últims anys un fort 
increment de la demanda d’acti-
vitats d’estiu que tinguin l’apre-
nentatge de l’anglès com un dels 
valors afegits principals”, assegura 
el seu responsable de Formació i 
Oci Albert Camins.

L’empresa, que actualment és 
present a 4 municipis i el mes 

Miss&Mister 
selecciona 
300 professors 
d'anglès

Per als 60 summers camps 
d'estiu que organitza en 
territori català

   L’empresa mataronina Ms&Mr 
Language, dedicada a l’ensenya-
ment d’idiomes per a totes les 

vinent obra a la Capital Catalana 
un nou centre, ha arrencat també 
aquest 2017 l’expansió nacional, 
apostant pel creixement en fran-
quícies. L’explicació d’aquesta ex-
pansió, en primer lloc nacional i 
posteriorment planejada a nivell 

internacional, cal trobar-la en la 
metodologia pròpia i els bons re-
sultats acreditats que convertei-
xen aquesta acadèmia en segell de 
qualitat pedagògica, assegurança 
d’aprenentatge i homologació de 
títols. | Redacció

DESATASCOS

MC GYVER
24h24h

EMERGENCIAS 24h
607 768 878 · 937 588 498
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Un moment de la festa de presentació Cedida 

El coreògraf i ballarí Fidel Buika amenitza la festa de 
presentació exclusiva per als clients

Mercedes-Benz i MB Motors 
presenten el Clase E Coupé

   El concessionari MB MOTORS 
de l'Autocentre Maresme ha pre-
sentat en una exclusiva festa, el nou 
Classe E Coupé de Mercedes-Benz. 
En un esdeveniment molt especial, 
el concessionari i Mercedes-Benz 
es van unir per exhibir les noves 

prestacions d'aquest model. La tra-
dicional elegància d'aquest vehicle 
es combina amb les prestacions 
més innovadores i uns sistemes 
autònoms d'assistència a la con-
ducció –tant en seguretat com en 
confort- únics al mercat, en una 

proposta moderna i confortable, 
segura i avantguardista. A la fes-
ta de presentació hi va haver una 
enèrgica exhibició de dansa de la 
Companyia GetBak dirigida per 
Fidel Buika que va acabar amb la 
presentació de l'automòbil.

El model insígnia
La Directora de MB Motors, se-
nyora Marta Matheu comenta: “és 
un plaer per a nosaltres oferir als 
nostres clients el més innovador 
de la marca, el model Classe E, bri-
llant insígnia dels valors Mercedes 
Benz, que torna renovat en línies 
i en esperit per conquerir l'asfalt 
amb les seves prestacions tecno-
lògiques i el seu disseny atractiu i 
avantguardista". Matheu va afegir 
que "estem a més especialment 
contents de poder oferir aquest i 
els altres models Mercedes Benz 
en el nostre nou concessionari de 
la Maquinista, que engrandeix la 
nostra família de concessionaris 
MB Motors". | Redacció

Qui no ha necessitat 
mai ajuda?

PSICÒLOGA -  PSICOTERAPEUTA
MINDFULNESS -  EMDR 

● Impermeabilitzacions
● Treballs verticals.
● Rehabilitacions de façanes.
● Obra i pintura en general.
● Retirada de fibrociment (uralita)

C. L’esplanada, 50 · Mataró
93 169 60 03 ● 695 251 788 ● www.somverticals.com

REHABILITACIONS
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ABANS
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DESPRÉS

www.reformesdecor.com

Av. del Maresme 389 · Mataró 
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COMPRA VENDA 

LLIBRES PER S.JORDI. Molt eco-
nòmics. Com nous. Totes les 
edats. Demana llista WhatsApp 
668.682.340 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

PARTICULAR VENDO PISO, todo 
reformado. 100.000€. Exterior. 
655.106.681 
CENTRE MATARÓ 3 DESPATXOS 
+ terrassa (amb serveis indepen-
dents). Tots a planta 1ª. Agrupables 
i lliures. 93.317.67.23 
¿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 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
TRASPASO BAR MESON WILLY 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 

TREBALL

CENTRO MANICURA EN MATARÓ. 
Precisa chica con experiencia 
en uñas esculpidas. Interesadas 
660.608.471 
SE NECESITA SEÑORA española, 
sin cargos. Que sepa cocinar, lim-
piar y cuidar personas mayores. 
Granollers. 649.327.641 
AUXILIAR ADMINISTRACIÓ. 
EMPRESA moda textil, necessita 
incorporar auxiliar administratiu/
va per soport gestió documental als 
departaments de producció. Horari 
9 a 18h. dilluns a dijous i divendres 
de 9 a 15 h. Experiència mínima dos 
anys. Envieu cv: rrhh@masstudio-
design.com 
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
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
CHICA CUIDA MAYORES, niños. 
688.292.601
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, canguro, cuidado mayores. 
Experiencia. 644.844.659
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA tra-
bajo: mayores, niños, comidas. 
Experiencia. 650.870.557
CHICA BUSCA TRABAJO Limpieza 
o lavaplatos tardes. 639.076.838 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, restau-
rantes. 632.996.583
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
644.538.967
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 

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 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790
PALETA AUTÒNOM. Molta experi-
ència. Econòmic.També pintura. 
653.796.506 

CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

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

LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 

ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 

reparación lavadoras, calentadores, 

calderas. 697.725.158 

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 

Reparaciones, instalaciones. Agua, 

gas y electricidad. 610.565.628 

/93.799.64.77 /607.194.711 

VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 

634.792.469 

MASAJES TERAPÉUTICOS. 

662.257.120 

REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 

albañilería, electricidad, fontanería, 

gas, pintura. Económico 670.232.977 

PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 

607.480.942 

PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA, 

responsabil idad, l impieza. 

Excelentes acabados. 629.988.598 

MUDANCES ECONÒMIQUES. 

692.021.141 

PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 

50m2 635.106.282 

MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /

desmontaje muebles. 20€/hora. 

640.613.961 /610.627.821 Whatsapp

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 

NIÑA JUGUETONA. Recién llegada. 

Rubia, delgada. Masajes, juguetes, 

fetiches. 631.757.543 

CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 

Masajes zona plaza Catalunya. 

688.192.012 

MASAJE CON TODO el cuerpo. 

Zona Habana. Ronda Cervantes. 

615.719.971 
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Gastronomia

La maduixa

Des del mes de març i fi ns al juny és 
quan podrem trobar en els nostres 
mercats les millors maduixes.

La maduixa és un aliment ric en 
vitamina C i, per tant, el seu con-
sum té efectes antioxidants en el 
nostre organisme, al mateix temps 
que resulta interessant l’efecte des-
infectant i de resistència davant les 
infeccions. Aquesta vitamina també 
té un paper important en la forma-
ció de col·lagen, a més d’afavorir 
l’absorció del ferro, per la qual cosa 
té un efecte de prevenció i de millora 
davant de casos d’anèmia.

Són també una bona font d’àcid 
fòlic a part d’aportar fi bra. L’aigua 

és un dels components principals la 
qual cosa la fan un aliment diürètic 
que depura el nostre organisme i 
ajuda a combatre la retenció de lí-
quids. A la vegada, les maduixes són 
pobres en sucres, per la qual cosa el 
contingut calòric és reduït. Al voltant 
dels 100 grams de maduixes apor-
ten unes 34 calories.

A més a més, tot i que l’aportació 
calòrica sigui baixa, la interessant 
aportació d’hidrats de carboni fa que 
les maduixes ens donin una bona 
dosi d’energia.

Les maduixes també tenen un alt 
contingut en potassi, la qual cosa 
resulta molt recomanable en casos 
de persones que tenen la tensió ar-

terial alta.
Un equip d’investigadors de la 

Universitat Politècnica delle Mar-
che (Itàlia) també han constatat 
recentment en un estudi que el 
consum de maduixes redueix els 
nivells de colesterol dolent i de 
triglicèrids, tot i que els voluntaris 
que hi van participar van haver de 
consumir mig quilo diari de madui-
xes durant un mes. 
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El Nazareno, a Maria Auxiliadora Daniel Ferrer 

La Processó de Dijous Sant és molt passional 
però val la pena destacar-ne dos moments. Un 
és l'inici, a Maria Auxiliadora, amb gran emotivi-
tat, i l'altre és l'arribada, en pujada, a la casa del 
Nazareno. Els crits, aplaudiments i saetes són 
els grans protatonistes del recorregut.

Atents a...

 De processons a Mataró per Setmana Santa n'hi 
ha moltes, de diferents tradicions, però cap és iden-
tifi cable tant amb la tradició de les més famoses, 
les de Sevilla, com la de Dijous Sant des de Maria 
Auxiliadora fi ns a la casa de la confraria del Nazareno 
i l'Esperança. Per això hi ha qui li diu "la Madrugá" 
de Mataró, perquè comparteix estil i sobretot part 
de l'horari amb la més coneguda de les processons 
de la capital andalusa, on surten passos mítics com 
el Jesús del Gran Poder, El Silencio o les Esperanzas 
Macarena o de Triana. A Mataró, en canvi, els pro-
tagonistes de la "nit morada" són el Nazareno, l'Es-
peranza i la Verònica. | Redacció

Nazareno, Esperanza i Verònica es fan 
seus els carrers del barri 

La "nit morada" que 
encén Cerdanyola 

El pas del Sant Sepulcre Anna Aluart 

La presència com a públic o fins i tot participant 
del seguici processional de membres d'altres 
confraries de la ciutat és habitual entre el món 
confrare de Mataró. En el cas de la Processó 
del Silenci, pel fet de ser l'última, són molts els 
membres d'altres entitats que van a veure-la.

Atents a...

 Tot i que la majoria de germandats i confraries ple-
guen veles després de l'esforç de la Processó General 
de Divendres Sant dues d'elles encara surten en 
processó dissabte. Són la Soledat i el Sepulcre, que 
processonen per Cirera en el darrer acte gran de la 
Setmana Santa, la vigília de Pasqua.

Només dos misteris surten al carrer però ho fan 
amb el barri amatent, sempre pendent de la Soledat, 
l'única germandat íntegrament femenina fundada 
a mitjans dels anys vuitanta i del Sepulcre que pas-
seja la seva palma monumental per darrer cop. La 
Processó representa les últimes hores abans de la 
resurrecció.  | Redacció

La Processó del Silenci és l'únic acte de 
Dissabte Sant  

L'última Processó, amb 
Soledat i Sepulcre
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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

GRIS HAYA ROBLE

PORCELÁNICO
Mod. NATURA
21,8x90,4

GRES EXTERIOR
IMITACIÓN MADERA

También disponible 
en C1 para interior

12,31€/m2

por sólo

PORCELÁNICO
Mod. CERES
22x65

8€/m2

por sólo

CENIZA

Antideslizante C3. Antideslizante C3.
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Un moment de La Passió

El Via Crucis Interparroquial, en el seu tram final

La Vella Quaresma 2017

Les matraques

Cedida Daniel Ferrer

Arxiu  Arxiu 

 El Via Crucis Interparroquial 
és un dels actes més antics de 
la Setmana Santa local i congre-
ga més d'un miler de persones 
cada matí, a primeríssima hora, 
de Divendres Sant. La participa-
ció en aquesta pregària itinerant 

 La sala d'actes-teatre del Col·legi 
de La Coma va apujar el seu teló el 
passat dissabte 8 d'abril per acollir 
la versió reduïda de la Passió que 
s'havia representat antigament a 
la Sala Cabanyes. La representació 
és hereva de la que durant vuit 
anys es va fer al Casal del Parc de 
Mataró i en molts casos compta 

El Sant Crist acompanya els que resen per les diferents 
estacions, a primera hora del matí

L'obra que s'havia representat al Casal del Parc guanya 
en espectacularitat al nou escenari

per les diferents estacions enllaça 
Santa Maria amb el Cementiri dels 
Caputxins, on acaba. La megafonia 
i la presència del Sant Crist de la 
Puríssima Sang darrere dels assis-
tents acompanyen els que resen 
al llarg del recorregut. |.Red

com a protagonistes amb antics 
actors de l'obra.

Amb el canvi d'ubicació l'obra 
va guanyar en espectacularitat, 
amb pujades i baixades de teló i 
el teatre es va omplir. El grup que 
la representa agraeix la cessió de 
l'espai a les Germanes del Sagrat 
Cor de Jesús.| Red.

La Coma s'estrena amb èxit 
com a escenari de la Passió

El Via Crucis interparroquial, 
de Santa Maria al cementiri

Diumenge, a la una tocada 
del migdia

 Diumenge, a la una del mgidia, 
hi haurà el darrer 'Serra la Vella' 
d'aquest 2017. Quan la Confraria 
de les Set Setmanes serri la sete-
na pota de la imatge que aquest 
any ha dibuixat Joan Hortós es 
podrà dir que, simbòlicament, ja 
és Pasqua. La Vella restarà penjada 
uns dies més. | Red.

A Santa Maria només 
sonen aquest dia

 Un dels sons característics de la 
Setmana Santa és el de les matra-
ques del Campanar de Santa Maria 
que, essent Divendres Sant, es fan 
servir per cridar al Via Crucis i a la 
celebració de la tarda, substituint 
el so de les campanes.| Red.

Per Pasqua se serra 
l'última pota de la 
Vella Quaresma

El Divendres Sant, 
matraques en lloc de 
campanes
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La Processó del Prendiment, en imatges

Imatges

Daniel
Ferrer

Tot imatges processons.indd   2 10/4/17   18:56
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La pujada del Captiu

La imatge original de Martín Richarte l'ha restaurada 
l'escultor Cordovès Miquel Angel González Jurado

El Nazareno, restaurat i a punt 
per a Dijous i Divendres Sant  

 Els primers dies de Setmana 
Santa a Mataró van desembocar 
en Diumenge de Rams, quan Jesús 
Captiu va tornar a ser protagonista, 
sobretot en el tram de Les Esca letes 
que, complint amb la tradició, va 
pujar al trot dels seus sacrifi cats 
portants. El pas, d’estil malagueny, 
va tornar a completar l’ascens en 
unes Escaletes plenes a vessar, 
com també ho estaven la Plaça de 
la Peixateria, la placeta i el carrer 
de Sant Joan o la Plaça Xica, on 
s’hi instal·la la pantalla gegant. 
La temperatura era més que 
agradable, de primavera avançada. 
L’emoció entre els membres de la 
germandat del Captiu i els Dolors 
va tornar a esclatar, arribats a dalt 
de tot de la costeruda pujada.

A quarts de dotze entrava so-
lemne el Captiu a Santa Maria, 
sempre amb la imatge mirant cap 
a la plaça. La del Prendiment és la 
processó que comença amb l’esce-
nifi cació de la traïció a Jesús. Les 
de Maria al Peu de la Creu diven-
dres i de la Coronació d'Espines, a 
més del Via Crucis de La Llàntia o 
la Matinal de Saetes van ser també 
protagonistes. | Redacció

Temps primaveral pel 
Diumenge de Rams

El Captiu torna a 
pujar unes Escaletes 
plenes a vessar

El Nazareno després de la seva restauració

El Nazareno mataroní pren part de la processó de Dijous Sant, 
d'indubtable tradició sevillana, a l'estil del Jesús del Gran Poder 
de La Madrugá, a la capital andalusa.

La processó més sevillana

se li ha pogut fer una restaura-
ció a mans de l'escultor Cordovès 
Miquel Angel González Jurado. 

Realista
Aquest escultor 
està considerat 
tant en l'àmbit 
acadèmic com 
en l'àmbit dels 
imaginers, un 
dels màxims ex-
ponents de l'es-

cola realista. És una escola que 
cerca les formes naturals, la fi -
sonomia, molt anatomista i amb 
colors molt senzills i humans.  Una 
escola, diferent de la neobarroca 
on impera més l'accent, la forma 
el missatge. | Red

 És una de les grans novetats 
de la Setmana Santa d'aquest 
any a Mataró. Avui Dijous Sant 
a Cerdanyola i 
demà Divendres, 
en la Processó 
General, moltes 
mirades es dirigi-
ran al Nazareno, 
que estrenarà al 
carrer el resultat 
de la restauració 
de la seva talla, de 
fa 30 anys. 

Aquesta imatge, de la confraria 
homònima que també processona 
a la Mare de Déu de l'Esperança,  
va ser obra de l'escultor Martín 
Richarte i gràcies a l'esforç de fi -
nançament de tota la confraria 

 Cedida 

30

La talla que s'ha 
restaurant té 30 anys i 
precisava d'aquests 
treballs practicats

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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Si has entrat en una etapa de rutina 

amb la parella, serà bo cercar formes 

de fer la vida més divertida, no tot 

són obligacions. Possibles despeses 

per vehicles o circulació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Entesa amb superiors i millora eco-

nòmica que et facilitarà que invertei-

xis en qüestions professionals. Bon 

moment, especialment pels qui tenen 

professions lliberals.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Evita abandonar-te als pensaments 

negatius. Des de fa uns anys, el teu 

pensament s'ha fet més madur però 

també pots veure les coses pel costat 

negre i això et resta energia.

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

Amb força paciència estàs revertint 

una situació que semblava impossi-

ble. No defalleixis. Una persona està 

més pendent de tu, del que sembla. 

Accepta un regal inesperat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Possible encontre amb el passat. 

Alguna cosa que creies oblidada re-

apareix a la teva vida i reclama la 

teva atenció per resoldre's. Trobades 

familiars que et faran content.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

A vegades guanya l'orgull i la des-

confiança i poden espatllar una bona 

amistat o una relació de parella que 

tot just comença. Si no ho veus clar, 

ho veuràs passat un temps.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Recuperes la calma, després d'un 

període una mica tens. No abandonis 

un projecte personal per pressions 

externes però tampoc ho facis per 

orgull, només si ho fas de cor.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Pots trobar-te remenant llibres que 

creies oblidats o apuntant-te a clas-

ses. Estàs obert a l'aprenentatge i 

sembla que el coneixement ve cap 

a tu. Interès en els ancestres.

Bessons (21/5 al 21/6)

Interès en l'esport, en activitats fí-

siques. Sembla que potser has gua-

nyat uns quilos, no et sents a gust i 

cerques la manera d'alleugerir-te. El 

ball també et pot anar bé.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Arriba el reconeixement professional 

que desitges. Et sents més valorat i 

això t'impulsa a seguir treballant. Pots 

tenir notícies d'una persona que va 

significar molt per tu.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

No et deixis portar per l'orgull si t'has 

distanciat d'una bona amistat. Serà 

bo intentar apropar-se abans de do-

nar-ho tot per perdut. Possible viatge 

que et farà content.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

A la feina poden millorar les relacions 

amb els companys. A vegades les co-

ses són més fàcils del que semblen. 

Una dieta depurativa anirà bé al teu 

fetge i et sentiràs millor.

www.facebook.com/dhannaastro

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

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot
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Farts de riure
Pau Carrió extrema la comicitat a ‘L’hostalera’ de Goldoni 

Crítica de Teatre: Comas Soler

   Pel que sigui, les produccions de 
la companyia La Perla 29 que té la 
seva seu a la Biblioteca de Catalunya 
són les que més freqüenten la pro-
gramació del Monumental. Dissabte 
passat n’hi va haver una altra. Es 
tracta de ‘L’hostalera’, de Carlo 
Goldoni (1707-1793), en l’adapta-
ció feta i dirigida per Pau Carrió.

Prolífi c autor de centenars de tex-
tos per a l’escena, sobretot comèdies 
i llibrets d’òpera, el venecià Carlo 
Goldoni és el principal referent del 
teatre italià del segle XVIII. Infl uït 
per Molière i iniciat en els trucs i en 
la pràctica teatral de la Commedia 
dell’Arte, va ser també el promotor 
de la seva renovació, conscient de 
la decadència a què el gènere havia 
arribat amb la reiteració exagera-
da d’acudits, artifi cis i vulgaritats. 
Contra el que ell considerava una 
tradició mal entesa, va lluitar per 
prescindir de màscares i de tipus fi -
xos i per regenerar-ne els arguments, 
amb una elaboració dramatúrgica 
més realista, atenta a la construc-
ció de personatges, a la defi nició de 
situacions i al tractament de temes 
propis de la societat i els costums 
de la seva època.  

Un dels exponents d’aquests pro-
pòsits de fer foc nou el constitueix 
precisament ‘L’hostalera’. Estrenada 
l’any 1753, és una de les seves obres 
més representades arreu del món. 
Té Mirandolina com a personat-
ge central, l’atractiva mestressa 
d’una fonda en què tots els clients 
cauen captivats pels seus encants. 
L’excepció és Ripafratta, un paio 
de condició il·lustre, altiu i miso-
gin, que fa bandera del menyspreu 
cap a les dones. Picada en el seu 
amor propi, ella s’entesta a fer-li el 
joc amb tota mena d’argúcies per 
fer-lo caure enamorat. En el pro-
cés fi ns a tenir-lo ben rendit, tam-
bé Mirandolina acabarà seduïda, 
però decidirà humiliar-lo i arran-
jarà un casament de conveniència 
amb Fabrizio, el cambrer de l’hostal. 
Aquest desenllaç desconcertant, su-
peditat als interessos del negoci i a 
les convencions de no transgredir les 
diferències entre classes socials, és 
molt propi de la moral burgesa del 
moment i refl ecteix bé la moderni-
tat de l’enfocament volgut pel seu 
autor: el predomini de la raó sobre 
els sentiments.    

Potser per això, quan Sergi Belbel 
va escometre el seu muntatge de 
‘L’hostalera’ que el gener de 1996 

es va veure al Monumental i que els 
abonats més veterans encara deuen 
recordar, va optar per un planteja-
ment molt sobri que donava un re-
lleu ben mesurat a la contundència 
dels diàlegs i a la vivor dels perso-
natges. Llavors, amb la confrontació 
entre una Laura Conejero erigida en 
pura astúcia i un Jordi Boixaderas 
esmolat, emergien tots els topants 
dialèctics de la intriga de Goldoni.

Biaix exagerat

Ara, la versió que ha adoptat Pau 
Carrió va per un altre camí, igual-
ment lícit, però lluny de l’agudesa i la 
subtilitat. Hi domina el traç gruixut 
i el deler per aconseguir la riallada. 
Fa tres mesos, quan es va estrenar a 
la Biblioteca de Catalunya, va omplir 
cada dia amb un públic satisfet de 
petar-s’hi el cul. Amb la nau gòtica 
convertida en una trattoria ambi-
entada en l’estètica italiana dels 
anys seixanta, amb els espectadors 
entaulats, servits amb vi i pasta al 
ragú i embolcallats per melodies 
de l’època interpretades directa-
ment pels actors, la causa de l’èxit 
i de tants farts de riure potser era 
més deguda al farciment que al gall.

Trasplantat a un escenari conven-
cional, sense condiments, aquest 
refregit de ‘L’hostalera’ perd atractiu. 
A Laura Aubert i David Verdaguer, 
el duet protagonista, no els falta 
pas energia, però queda malagua-
nyada cada cop que se’ls en va cap 
a la caricatura. En els papers de la 
resta d’intèrprets els grinyols són 
de més gruix. Cadascun exagera la 
nota pel seu compte i s’empatolla 
amb xampurreigs d’italià i amb tics 
de paròdia dels que sovintegen a la 
televisió en els programes humorís-
tics més celebrats. L’excés és carrin-
cló. Vaja, que pels bons precedents 
de Pau Carrió com a director i per 
la qualitat habitual de la majoria 
dels productes de La Perla 29, ca-
lia esperar una proposta amb més 
talent. Amb tanta gresca banal qui 
hi perd és Goldoni.

Un moment de l'Hostalera  Cedida 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
14:00 VOLTA I VOLTA
14:30 OBRE ELS ULLS
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 LA PASSIÓ d'Esparraguera
 2a. part
18:00 CONCERT D’HOMENATGE  
 A ESQUIROLS
20:00 PANTALLA OBERTA
LA SETMANA SANTA DE MATARÓ
21:00 CARRETERES
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CONCERT ASPENCAT 
 FIRA MEDITERRÀNIA
23:00 FESTIVAL DE JAZZ 
 DE TERRASSA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 L’ENTREVISTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 PROCESSÓ GENERAL DE  
 DIVENDRES SANT
11:00 RELIGIONS
11:30 CARRETERES
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 LA BARCA DE L’ANDREU
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 RELIGIONS
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 NIT DE CASTELLS
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 CARRETERES
19:30 OPERA - DON GIOVANNI
22:30 CANET ROCK - ELS PETS
23:30 JO, RAMON LLULL
1:00 ENDERROCK

Dissabte
7:00 L’ENTREVISTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 DE TEE A GRENN
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 FAMÍLIES I ESCOLA
10:00 BA-BA
11:00 GAUDEIX LA FESTA
11:30 RELIGIONS
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
13:00 PROCESSÓ GENERAL DE  
 DIVENDRES SANT
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 FAMÍLIES I ESCOLA
16:00 LA PASSIÓ d'Esparraguera
 1a. part
18:00 PROCESSÓ GENERAL DE  
 DIVENDRES SANT
20:00 FAMÍLIES I ESCOLA
20:30 AL DIA CAP DE SETMANA
21:00 MOIXAGANGA DE 
 CASTELLTERÇOL
22:30 CONCERT D’HOMENATGE 
 A ESQUIROLS
0:30 TELÓ DE FONS
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 FAMÍLIES I ESCOLA
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CARRETERES
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:45 ENDERROCK
13:00 CAMINANT x CATALUNYA

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

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

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

1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 L’ENTREVISTA
2:30 CARRETERES

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

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
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Els Argentona Bocs, en un partit d'aquesta temporada Cedides

S'enfrontaran el 30 d'abril als Senglars-Falcons, en un partit a Santa Cristina d'Aro 
que es preveu apassionant

Els Bocs es classifiquen per a la seva 
cinquena final de la LCFA 

 El passat dissabte 8 d’abril es van 
disputar les semifi nals de la 29a 
Lliga Catalana de Futbol Americà. 
Per una banda, els Senglars-
Falcons de Santa Cristina d’Aro 
esperaven la visita dels Barcelona 
Uroloki per disputar la primera de 
les semifi nals. Per altra banda, ho-
res més tard a Terrassa, els vigents 
campions Reds i els Argentona 
Bocs es diputaven l’altra plaça, 

amb dos dels equips amb més 
història del futbol americà català. 

Els campions s’enfrontaven a 
Can Boada a l'Argentona Bocs en 
un partit amb gust de revenja per 
la semifi nal de la passada tempo-
rada, on els egarencs van deixar 
sense la 6a fi nal consecutiva als 
homes de Marc Güell a Argentona.

L’enfrontament entre Reds i 
Bocs va estar marcat per les dures 

defenses, tot i que els argento-
nins van saber estar al capdavant 
del marcador durant tot el par-
tit. Finalment 3 a 9 favorable als 
d'Argentona, assegurant-se així 
la presència en la seva desena fi -
nal de la Lliga Catalana Sènior de 
Futbol Americà.

Els Bocs aniran a la cerca del 
seu 5è títol de lliga en la fi nal del 
30 d'Abril a Santa Cristina d'Aro.

Adreça web del banner invertit:

www.marmolclinicadental.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

CÓMODOS

• 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€* 
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sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
KIKE TERUEL MARTÍNEZ
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EL TOT MATARÓ i MARESME | el primer setmanari i més llegit de catalunya | www.totmataro.cat

importa el què, 
el quan,
el qui,  
el com  
i el perquè:

importa  



Detall de la proposta Terra de Jaume Arnau Burriac dona nom al premi Cedida 

 El mataroní Jaume Arnau s'ha 
endut el premi del 38è concurs de 
cartells Argillà Argentona - Fira 
Internacional de Ceràmica amb el 
seu treball Terra, que ha comptat 
amb una alta participació amb un 
total de 65 propostes.

Segons l'autor, en el cartell s'hi 
refl ecteix un doble concepte, el 
d'allò creat per la terra: la dona 
enfangada que sorgeix de la mare 
terra i que està bruta, natural; i el 
d'allò creat per la mà de l'artista, 
que vesteix la dona amb quelcom 

 L’Ajuntament d’Argentona ha 
convocat el Premi Burriac 2017, 
certamen bianual que promou 
l’estudi i la recerca històrica i social 
sobre Argentona. Podran optar al 
premi aquells treballs d’investiga-
ció en el camp de la història, so-
ciologia, antropologia, patrimoni 
cultural i artístic o de les ciències 
socials, que tinguin per objecte 
principal la vila d’Argentona.

La dotació del premi és de 2.000 
euros, a més de la publicació de 
l’obra premiada. | A.C

El mataroní guanya el 38è Concurs, al que s'havien pre-
sentat fins a 65 propostes

Està dotat amb 2.000 euros 
i la publicació de l'obra 

refi nat, com poden ser unes ra-
joles de fang, i la transformen en 
bellesa. El jurat també va ator-
gar dues mencions honorífi ques 
als cartells de Tomás Castro, de 
Vilanova i la Geltrú i Anna Llimós 
Vidal, de Cerdanyola del Vallès. 
Els treballs seleccionats restaran 
exposats a la sala d'exposicions 
temporals del museu fi ns al 7 de 
maig. Posteriorment el cartell gua-
nyador quedarà exposat, perma-
nentment, a l'espai que té habilitat 
el Museu al vestíbul.  | A.C

Jaume Arnau és l'autor del cartell 
de l'Argillà 2017

Convocat el Premi 
Burriac de recerca his-
tòrica i social 

Cedida 

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

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

www.totmataro.cat
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JUST TACT IC.
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TOT PLANTILLA MATARÓ 08.indd   2 14/10/09   09:32:46



Els representants del PDECAT i el PSC encaixen l'acord El Mercat de la FlorACN  Cedida 

 El president del Consell 
Comarcal, Miquel Àngel Martínez 
i Camarasa; el Vicepresident 1r, 
Joan Manuel Vinzo; el president de 
l'Agrupació Comarcal del Maresme 
del PDeCAT, Carles Bosh i el Primer 
Secretari del PSC del Maresme, 
Xesco Gomar, van signar diven-
dres el nou Acord de Govern del 
Consell Comarcal per aquesta le-
gislatura, redefi nint l’acord vigent 
fi ns llavors que era el que també 
incloïa ERC. 

Els dos partits, que ja gover-
nen el Consell Comarcal, coin-
cideixen a assegurar que el nou 
Acord dóna més estabilitat al Pacte 

El text replanteja l’estructura i l’organització per a fer 
més eficaç l’administració comarcal 

Signat el nou pacte al Consell 

Comarcal entre PDECAT i PSC 

Administracions, privats i 
agents busquen sinergies

Volen potenciar el 
sector agroalimentari, 
la flor i la planta

i s'han compromès a "diàleg i en-
tesa amb tots els grups polítics".

En el text de l’acord, tots dos 
partits asseguren que “és neces-
sari trobar espais de consens i 
diàleg entre totes les forces po-
lítiques per a garantir una gover-
nabilitat al capdavant del Consell 
Comarcal que ens possibiliti dotar 
al Maresme d’un Pla d’Actuació es-
table i coherent en tots els àmbits 
vitals”. Igualment també apunten 
a la “necessitat de replantejar l’or-
ganització i estructura del Consell 
Comarcal per al correcte i més efi -
caç exercici de les seves funcions 
i consecució dels seus objectius”.

 Administracions, agents socials 
i iniciativa privada han començat 
a treballar plegats per valoritzar 
i donar un nou impuls a les acti-
vitats econòmiques derivades del 
sector primari i la gestió forestal. 
Amb aquest objectiu s'ha consti-
tuït la Taula de treball "Productes 
de la Terra i el Mar" que fi ns al 2018 
analitzarà i promourà polítiques i 
accions que facin del Maresme una 
comarca puntera en aquests sectors.

Tot i la disminució d'explota-
cions agràries, el sector agrícola 
maresmenc s'està reinventant i 
l'esforç dels professionals de la 
terra ha aconseguit que la denomi-
nació "Maresme" sigui sinònim de 
qualitat en productes estrella com 
el pèsol o la maduixa, però també 
en els tomàquets i en la resta de 
productes d'horta. El mateix és 
aplicable a la producció de fl or i 
planta i a la pesca. Les condicions 
geogràfi ques de la comarca, que 
aporten un valor afegit als produc-
tes, i la tradició del primari el con-
verteixen en un sector econòmic 
estratègic que enforteix la marca 
"Maresme" com a territori soste-
nible km0 i té un gran potencial 
de futur per al desenvolupament 
de nous focus d'activitat vinculats, 
per exemple, al turisme.

El Govern del Consell Comarcal 
queda establert de la següent 
manera. Miquel Ángel Martínez 
(PDECAT) segueix de President 
-a la foto- amb Joaquim Arnó 
(PDECAT), Laura Martínez 
(UDC) i Joan Vinzo (PSC) de 
vicepresidents. Al capdavant de 
les diferents àrees hi ha Joaquim 
Arnó a Serveis Generals,  Odili 
Enríquez a Serveis als Municipis, 
Sònia Moraleda a Educació i 
Joventut, Alícia Rodríguez a 

Promoció Econòmica, Josep 
Triadó a Bon Ambient i Jordi 
Mir a Benestar Social, Cultura, 
Consum i Salut.

El govern del CCM
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Els llibres infantils on s'amagava la droga Cedida 

 La Guàrdia Civil ha desarticu-
lat dos grups criminals liderats 
per ciutadans romanesos que 

La Guàrdia Civil desarticula dos grups que distribuïen 
les substàncies a Mataró i altres localitats

exportaven al Brasil amfetamina-
speed i haixix amagats a l'interior 
de llibres infantils de 'Dràcula'. Es 

Cau una xarxa amagava droga 
en llibres infantils de 'Dràcula' 

tracta de publicacions amb pàgines 
desplegables que contenien al seu 
interior bosses amb la substància 
en pols. La xarxa criminal també 
es dedicava al cultiu de marihua-
na per a la producció d'haixix i la 
seva distribució a les localitats de 
Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, 
Sabadell, Mataró i Barcelona. 

Droga a cada pàgina
Cada llibre estava format per pà-
gines en tres dimensions i cada 
pàgina portava oculta al seu in-
terior una bossa amb substància 
en pols, que va resultar ser am-
fetamina – speed. Els agents van 
decomissar 14,5 quilos d'aquesta 
droga i 1.841 grams d'haixix. En 
tots els enviaments les dades del 
destinatari eren falses.| Redacció

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

119.260€

1ª LINEA DE MAR
Ref. 12656 CONJUNTO RESIDENCIAL FRENTE MAR: 
Piso alto y exterior. 3 dorm. 2 dobles. Salón comedor con 
”llar de foc”. Balcón/ Terraza ideal veranos. Cocina equipada. 
Baño completo. Disfruta de un entorno agradable con zonas  
ajardinadas, parque infantil y de paseo.

T

¡REALMENTE ESPECIAL!

328.000€

Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente oportunidad 
por características!!. Frente Parc Central. Magnífi ca vi-
vienda 127m2, terraza a nivel 30m2. Destacan formida-
bles vistas que disfruta como el impecable estado.  Ex-
terior y muy bien distribuido. 4 dormitorios. Salón com. 
30 m2. Gran cocina offi ce. Galería. 2 Baños completos 
(1 suitte).Acabados alta calidad. Parking + trastero incl!! 

288.000€

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

T
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Enxampen l'exalcalde de Llavaneres armat, en el 
pàrquing del treballador a qui va fer mòbing 
Bernat Graupera va ser condemnat a 13 mesos de presó el 2014 i recentment s'ha obert 
judici per un altre cas relacionat amb l'empleat municipal

Successos: Redacció - ACN

  Els Mossos d'Esquadra van en-
xampar dilluns 3 l'exalcalde de 
Sant Andreu de Llavaneres, Bernat 
Graupera, amagat dins d'un apar-
cament d'un bloc de pisos del car-
rer Sardenya de Barcelona, amb la 
cara tapada i armat amb dos gani-
vets i un esprai pebre de defensa. 
Durant la identifi cació, un veí del 
bloc el va reconèixer i va presentar 
denúncia a comissaria. Es dóna 
la circumstància que aquest veí 
és el treballador de l'Ajuntament 
de Llavaneres amb qui Graupera 
ha viscut un llarg litigi judicial i 
que encara s'arrossega. El 2014, 
Graupera va ser condemnat a tret-
ze mesos de presó i inhabilitació 
per haver fet mòbing a aquest tre-
ballador, que llavors era director 
d'Urbanisme. A més, recentment 
s'ha obert judici oral per un altre 
cas que enfronta l'exalcalde i l'em-
pleat municipal. El jutge ha citat 
ja a les parts perquè formalitzin 
els seus escrits.

Segons els Mossos d'Esquadra, 

una patrulla va veure un home en 
actitud sospitosa i amb la cara 
tapada que entrava en un apar-
cament. Fruit d'aquesta situació, 
se'l va requerir per identifi car-lo i 
li van trobar en una motxilla dos 
ganivets i un espai pebre defen-
sa. El mateix exalcalde reconeix 
la situació, però nega que volgués 
atacar ningú.

Diu que estava “investigant 
el patrimoni”
Graupera ha explicat que, per 
compte propi, estava "investigant 
el patrimoni" del treballador mu-
nicipal amb l'objectiu de demos-
trar un presumpte enriquiment il-
lícit: "Estava sortint del pàrquing, 
la motxilla amb l'esprai la tinc des 
de fa anys per protecció i no vaig 
punxar rodes ni vaig fer mal a nin-
gú". Tot i això, els agents van instar 
el treballador municipal a presen-
tar denúncia a la comissaria, cosa 
que va acabar fent. L'enfrontament 
entre tots dos s'arrossega des del 
2007, quan Graupera va guanyar 

per primera vegada les eleccions 
municipals. La mala relació va ar-
ribar a l'extrem que el 2014 un jut-
ge de Mataró va condemnar el ja 
llavors exalcalde per assetjament.

Judici obert
Segons el jutge, Graupera el va 
"apartar" de la feina el treballador 
amb voluntat de "degradar-lo mo-
ralment". La sentència destacava 
que les decisions de l'alcalde van 
ser injustifi cades i demostraven 
"l'intent d'humiliar el treballador", 
una actitud que "es contradiu amb 
els valors que se li exigeixen a un 
alcalde".

D'altra banda, actualment s'ha 
obert judici oral contra l'exalcalde 
per un altre cas relacionat amb 
aquell. Se l'acusa d'obstrucció a la 
justícia per, presumptament, haver 
pressionat el treballador perquè 
retirés la denúncia que va acabar 
amb la condemna de l'any 2014. 
La instrucció ja està tancada i ara 
s'ha obert un termini perquè les 
parts presentin els seus escrits.

Bernat Graupera, en la seva època d'Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Cedida
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Ref. 2549: Cirera: Vivienda para entrar a 
vivir, comunidad reducida y terraza a nivel, 
40m2. 2 hab, 1 baño, cocina indep., aire 
acond, amplio salón comedor. No dudes 
en visitarlo, oportunidad!! 183.000€

Ref. 2557: Cirera: Primer piso con entrada 
independiente y terraza de 50m2. 4 hab 
dobles, 2 baños, cocina indep. de 12m2,  
amplio salón com., calefacción.  Exterior 
100% y vistas despejadas. 208.000€

Ref. 2562: Cerdañola: Planta baja toda 
reformada y con patio a nivel. 3 hab., 
amplio salón comedor, cocina indep con 
salida a patio, 1 baño. Zona con todos 
los servicio, venga a verlo!!  128.000€

REFORMADO Y CON TERRAZA

Ref. 2587: Eixample: En comunidad redu-
cida y para entrar a vivir. 3 hab.(2 dobles), 
1 baño, cocina off. indep., galería, amplio 
salón comedor, balcón, suelos de gres.  
Exterior y soledo.   128.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2561: Havana: Piso con terraza a nivel 
y parking incluido. 2 hab., 1 baño, coci-
na indep.,  amplio salón comedor, aire 
acond, calefacción, parket. Ascensor, zo-
na privilegiada junto centro. 215.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2541: Molinos: Vivienda para actuali-
zar a su gusto con muchas posibilidades. 
4 hab., 1 baño, cocina indep., galería, 
salón comedor con balcón. En una de 
las mejores zonas, visitelo!!!  100.000€

JUNTO PISCINA MUNICIPAL

CON PATIO A NIVELREFORMADO CON ASCENSOR

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

PISO DEFINITIVO CON TERRAZA

Ref. 2558: Centro: Vivienda de 120m2 con 
ascensor, y para entrar a vivir. 4 hab, 2 ba-
ños, cocina indep. galería,  salón comedor 
con balcón, calefacción.  Exterior 100% y 
vistas sobre parque. 236.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2588: Rocafonda: Piso en comunidad 
reducida todo reformado. 2 hab. (antes 
3), 1 baño, cocina integrada al salón co-
medor balcón, suelos gres.  Vistas des-
pejadas y orientado a mar.  97.000€

CON PARKING INCLUIDO

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

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

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€

ZONA DEL SORRALL

Ref. 2584: Havana: Vivienda de 95m2, 
orientada a mar, 4 hab., 1 baño, cocina 
indep actualizada, galería, salón comedor 
con chimenea y balcón. Exterior y muy 
luminoso, zona privilegiada.  150.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 

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

www.immo-nova.es
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Marc Flynn, actor de teatre musical Daniel Ferrer

Marc Flynn,   
vocació pels musicals

Laia Mulà

 Cantar, ballar i actuar són algunes de les discipli-
nes que ha de dominar un actor de teatre musical, 
una professió que molts admiren però pocs poden 
dedicar-s’hi. Sovint se sent a parlar de les producci-
ons de grans companyies d’aquest sector, però què 
passa amb aquells joves que volen fer-se un lloc en 
el selectiu món de l’espectacle?

“Per a mi el teatre musical ho és tot”, confessa en 
Marc Flynn i afegeix que actuant és “la persona més 
feliç del món”. Té 28 anys i en fa deu que va comen-
çar a estudiar seriosament per a ser actor, després 
d’haver fet teatre amateur a la Sala Cabanyes. Arribat 
a segon de batxillerat va marxar a estudiar teatre mu-
sical a l’estranger, a una escola del sud de Londres.

Acabats els tres anys de formació va començar a 
fer cursos per Barcelona a diverses escoles de teatre 
musical i a participar en musicals. El primer va ser 
‘Un cau de mil secrets’, un musical familiar que es 
feia a la Pedrera, seguit de ‘Geronimo Stilton’ i de 
‘Per sobre de totes les coses’. A més, “amb quatre 
companys vam fer un recital de cançons al Nadal 
del 2015 al Versus Teatre” explica amb passió. 

Finalment, “vaig engegar un altre projecte que fa 
poc que hem acabat: el Despertar de la Primavera” 
(Spring Awakening) i que ha rebut dos Premis de 
la Crítica: a Millor Espectacle per a Joves i el Premi 
Revelació a la companyia, comenta amb orgull. 

Emprenedor i amb decisió, en Marc va comprar els 
drets del musical i va impulsar-ne la representació 
al teatre Gaudí de Barcelona, que va ser un èxit.

L'actor és un jove ple d'energia i sensibilitat, una 
energia que no pot canalitzar treballant com voldria 
en el sector perquè  manquen les oportunitats. “Per 
poder arribar a fi nal de mes he de fer un croquis 
d’activitats”, explica amb ràbia.

El teatre musical està de moda

A en Marc el preocupa la realitat del sector on la 
majoria de musicals són molt comercials impulsar 
espectacles és molt difícil per la manca de finan-
çament i “ho acabem fent per amor a l’art”. "Les 
condicions són precàries i és una pena que les 
institucions només donin diners a les companyies 
amb molt renom. El teatre musical està de moda, 
però no hi ha ajudes pels joves", denuncia.

APUNTS

Defineix-te: enèrgic, cul inquiet, sensible i trans-
parent

Un actor: Aaron Tveit

Una sèrie: ‘Game of thrones’ i ‘Stranger Things’

Un referent: Emanuel Miranda

Un repte: dedicar-me al teatre musical i poder 

transmetre’l a les noves generacions

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL 937 965 148

T. 937 965 148
5365

 399.000€
REF. 01246 ZONA LA CORNISA, 
ESPECTACULAR CASA de 380 
m2 seminueva, con 700m2 de 
terreno, 5 hab. (2 de ellas suite), 
3 baños completos y 1 aseo, co-
cina de 22m2  con isla, salón de 
50m2, 2 terrzas solárium, PK para 
5 coches y local de 150m2.  ¡NO 
DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

T

103.000€
REF. 5126 Z. CIRERA, 1er piso bien con-
servado, salón comedor 20m2, balcón, 3 
hab. 1 dobles, baño completo con ducha, 
gres, calefacción, cocina formica blanca y 
lavadero, terrado comunitario. OCASIÓN. 

T

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

 

T

128.000€
REF. 5125 ZONA CIRERA, Casa para re-
formar a su gusto, actualmente 2 vivien-
das independientes de 2 hab. terraza de 
30m2, sótano de 20m2. OCASIÓN PRECIO.

T

210.000€
REF. 5129 CIRERA, OPORTUNIDAD 
INVERSORES, casa de cuerpo actual-
mente superfi cie de 95m2, y terraza de 
95m2, 3 hab. 2 dobles, baño completo 
con ducha, cocina formica, patio de 8m2.

T

                                  PVP A CONSULTAR
REF. 4448 Z. PUIG I CADAFACH, OBRA NUEVA, 2 dúplex, bajo 
con  3 habitaciones, cocina offi  ce 2 baños y jardín 60m2, 1º  
con 2 terrazas, 3 habitaciones más estudio, 2 baños. NO DUDE 
EN VERLO, LLÁMENOS!

T

70.000€
REF. 3196 ROCAFONDA, Piso ECONOMICO, 
recién pintado y puerta exterior blindada 
nueva, 3 hab. 1 doble, baño completo con 
ducha, cocina con galería anexa, balcón 
exterior, sin ascensor.  OPORTUNIDAD.

T

159.000€
REF. 4461 Z.  RDA. EXTERIOR, Piso en 
exclusiva para nuestros clientes, semi-
reformado con vistas a montaña, 4 hab. 
2 dobles,  baño completo con ducha y 
aseo, cocina offi  ce y galería, ascensor.

T

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

Oportunitat única!! Pis semi nou, de 50m² 2 habit., tssa a nivel 80 m², cuina ame-
ricana, ascensor, parquing gran per cotxe i moto. 1 minutcentre i platja .     T151175

Centre 186.000€

Oportunitat inversor!! Pis alt amb ascensor, mb llogater 109m² 3 habit (2 dobl), 1 
bany complet, cuina offi, saló menj, balcó 12m², calef., tanc. alumini !!!     T151158 

Centre 187.110€

Encantador pis  80m² sols 13 anys. Menjador, cuina office, 3 habit. 1 suite, 2 banys, 
galeria, 2  balcons, aire condic fred i calor, ascensor. Pis molt càlid!!             T151181

Cirera 199.500€

Dúplex impecable, 100m², 3 habit. dobl, armaris encast, 2 banys, cuina offi ce, 
saló menj. 20m², balcó, calefacció, , ascensor, Terrassa 11m²! !           T151051

Cirera 212.100€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Pis alt amb ascensor, impecable, 100m², 4 habit (abans 5), 1 bany compl, cuina 
offi ce, saló 25m², balcó, calefacció, tanc. alumini, pàrquing i traster!!      T151120

Centre 223.493€

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:
Gran casa en exclusiva 10 minuts del centre, 6 habit, 3 banys, gran cuina, menja-
dor, llar de foc, pati 40m², terrassa, garatge per a tres cotxes!!                                 T250245

Els Molins 375.000€

1.600€

1.200€

600€

1.700€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

T102048 Mataró. Havana. Pis molt lluminós de 75m² de superfície, disposa de 2 ha-
bitacions, 2 banys, cuina americana, saló menjador, tancaments d’alumini, ascensor, 
totalment moblat, disponible al maig !!!                                                                525€/Mes

T110487 Mataró. Centre. Pis de 70m² de superfi cie, amb 2 habitacions, 1 bany com-
plet, cuina tancada, saló menjador amb sortida a balcó, galeria, aa/cc, tancaments 
d’alumini, molt assolellat, disponible al maig !!!                                                            600€/Mes

T110487 Mataró. Havana. Tercer pis sense ascensor, està totalment reformat, de 80m², 
amb 3 habitacions (dues dobles), 1 bany complet amb dutxa, saló menjador amb cuina 
oberta, terres de parquet. Pis molt assolellat!!                                                         700€/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 100m², 4 habit, 2 banys compl, cuina offi ce equi-
pada, saló menjador, galeria, aa / cc, tanc. alumini, ascensor, pl. pàrquing cotxe i moto, 
moblat per entrar a viure!! Disponible al Maig!!                                                              950€/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 
120m² de superfície, disposa 3 habitacions, 2 banys, cuina offi ce totalment equipada, 
saló menjador ampli i lluminós amb sortida a preciosa terrassa, fi nestres d’alumini, 
pàrquing i magnífi ca zona comunitària amb piscina!!!                                       3.000€/Mes

T202765 Arenys de Mar. Casa totalment moblada i equipada molt a prop del poble de 
530m², 8 habitacions, 4 banys, cuina offi ce, saló menjador amb llar de foc, terrassa de 
100m² amb vistes a mar, calefacció, traster, garatge, Magnifi ca zona ajardinada de 
1.000m² amb porxada, barbacoa i piscina!! Ideal dues families!!!            3.500€/Mes

T302695 Mataró. Peramàs. Local de 100m2 + altell de 40m2, 1 bany, portes d’alumini, 
entrada per furgonetes petites, Ideal empresa de serveis !!!                              400€/Mes

T302725 Mataró Centre. Zona Plaça Tereses. Local comercial a peu de carrer 80m2, 
sortida de fums, moltes possibilitats, pati de 50m2, Vine a veure-ho !!!       500€/Mes 

302780 Mataró. Centre. Local de 60 m² de superfície, en planta baixa amb aparador 
de 11m² cantoner. Molt assolellat. Ben situat !!!                                              550€/Mes

T302652 Mataró. Via Europa. Local cantoner en planta baixa, molt bona situació de 
214m2, dues portes, els terres de gres, sortida de fums. Vine a veure-ho t’encantarà. 
Té moltes possibilitats!                                                                                          700€/Mes

T302951 Mataró. Centre. Magnífi c despatx en 2a planta molt lluminós en immillorable 
situació al costat de la Plaça Santa Anna de 110 m2, 6 despatxos, 1 bany, balcons, aa 
/ cc, terres hidràulics, Totalment moblat !!!                                                        650€/Mes

T701426 Cabrera de Mar.  Nau industrial 1.765m², planta baixa amb moll de càrrega i 
descàrrega per a tràilers, pàrquing privat. Truqui’ns, l’informarem!!           6.200€/Mes

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

Oportunitat inversor!! Pis alt amb ascensor, mb llogater 109m² 3 habit (2 dobl), 1 
bany complet, cuina offi, saló menj, balcó 12m², calef., tanc. alumini !!!     T151158 

187.110€

Dúplex impecable, 100m², 3 habit. dobl, armaris encast, 2 banys, cuina offi ce, 
saló menj. 20m², balcó, calefacció, , ascensor, Terrassa 11m²! !           T151051

212.100€

Gran casa en exclusiva 10 minuts del centre, 6 habit, 3 banys, gran cuina, menja-
dor, llar de foc, pati 40m², terrassa, garatge per a tres cotxes!!                                 T250245

375.000€

Pis refor. 120m², 4 habit 
(1 suite), 3 banys compl, 
cuina offi ce, saló menja-
dor, terrassa 25m2, gale-
ria, aa/cc, terres parquet, 
tanc d’alumini, 2 plaçes 
pàrquing, magnífi ca zona 
comunitària amb piscina 
i zona infantil!!   T410116

 St.V. M� talt3.000€

Argentona1.500€

Casa a 4 vents, acabats 
1ª. 379m², 6 habitac. (1 
suite), 3 banys, cuina 
offi ce, saló menj, llar 
foc, tssa, aa/cc, alumini, 
marbre, garatge per a 3 
cotxes, jacuzzi, especta-
cular jardí, disponibilitat 
maig !! !  T202558

Canyam� s
Casa construc. moderna, 
260m², 5 habit.+ estudio 
de 60m², 3 baños, cocina 
off, amplio salón comedor, 
2 tzas de 75m² y 20m², 
calefacc., placas solares, 
parking 2 coches. Terreno 
de 1475m²!!  T202117

1.600€

Casa refor. 240m² 4 hab 
(3 dob) + estudi, 2 banys 
1 bany aux., cuina, off, 
saló menj, llar foc, gale-
ria, calef, parquet, alu-
mini, garatge. parc. de 
1.000m², piscina, porxo, 
cuina estiu, Espectacu-
lars vistes! !   T202361

Argent� a1.200€

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€

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� al850€

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€
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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

399.000 €

MATARÓ - Zona Marítima R 18521

Magnífi c pis 1ª línia de platja, vistes d’ensomni. 
Grans dimensions i ascensor. Pk.opcional.

Quota: 1.475€/mes

165.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18379

Preciós pis 2 hab dobles exteriors i amb 
immillorable orientació. Llum tot el dia.

Quota: 610€/mes

MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Peramàs 
MATARÓ - Rocafonda

R.16021
R.17738
R.17708
R.17548
R.15223 
R.17748

Pis - 40m2 - 2 habitacions 
Pis - 53m2 - 2 habitacions
Pis - 50m2 - 3 habitacions 
Pis - 65m2 - 3 habitacions
Pis - 70m2 - 2 habitacions
Pis - 100m2 - 3 habitacions

58.000 €
65.000 €
65.000 €
66.050 €

116.000 €
139.500 €

8,28%
8,30%
7,38%
7,72%
6,21%
5,16%

214,38€�/mes
240,25€/mes
240,25�€/mes 
244,13€�/mes 
428,76€�/mes
515,00€�/mes

400€�/mes
450€�/mes
400€�/mes
425€�/mes
600€�/mes
600€�/mes

130.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 18378

Pis alt amb vistes panoràmiques ciutat, mar 
i muntanya, balcó i 3 hab. Pis defi nitiu!!!

Quota: 481€/mes

i muntanya, balcó i 3 hab. Pis defi nitiu!!!

159.200 €

MATARÓ - Cirera R 18341

Pis amb ascensor, 3 hab, armaris encast. 
i 2 banys compl. Pàrqu. i traster a la fi nca!

Quota: 588€/mes

Preciós pis 2 hab dobles exteriors i amb 

167.500 €

MATARÓ - Via Europa R 18256

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

Quota: 619€/mes 245.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18084

Pis totalment reformat de 4 hab i 2 banys. Par-
quing cotxe + moto. Traster. Ubicació perfecta.

315.000 €

MATARÓ - Centre R 18534

Preciós dúplex de 4 hab, 2 banys, ampli saló 
menjador, balcó exterior i terrassa particular!

Quota: 1.164€/mes

Quota: 905€/mes

288.750 €

MATARÓ - Centre R 18529

1r pis d’altura ampli, amb 4 habitacions. Finca 
amb ascensor. Pàrquing opcional i traster.

Quota: 1.067€/mes

Pis amb ascensor, 3 hab, armaris encast. 

/mes

quing cotxe + moto. Traster. Ubicació perfecta.

/mes

Pis alt amb vistes panoràmiques ciutat, mar 
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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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