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UN DIUMENGE DE
ROSES I LLIBRES
La diada de Sant Jordi en festiu abaixarà la venda
de flors però pot multiplicar l'assistència als actes
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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.

69.760€

T

¡INVERSIÓN!

Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA: Segundo 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

¡ATENCIÓN A ESTE PISO!

Ref. 12618 Z/EL CROS: Sup. 90m2 distribuidos en 4 dormitorios (actualmente 3), todos dobles. Amplio salón comedor con salida a balcón.
Cocina reformada con mobiliario de roble y galería anexa. Baño reformado con plato de ducha.
Piso esquinero a 2 calles, totalmente exterior,
soleado y muy luminoso.

99.000€

T

OBRA NUEVA

Ref. 12228 CERDANYOLA: Primer piso de altura en edificio nuevo, con ascensor y posibilidad de parking. Piso de 90 m2 con 2 habitaciones dobles. Trastero. Baño completo y aseo.
Cocina independiente grande y amplio salón
con acceso directo a un gran patio de 180 m2
muy soleado. VISÍTELO!!!

150.000€

T

T

229.000€

T

¡COMUNIDAD TRANQUILA!
Ref. 12599 JUNTO ROCABLANCA: Vivienda totalmente reformada, imagen juvenil y moderna. Con 75 m2 distribuidos en 3 dormitorios,
2 dobles. Salón comedor muy luminoso. Cocina
muy bonita con galería. Baño completo y reformado. Parquet. Cerramientos de aluminio. Calefacción. Magníficas vistas a montaña.

T

107.000€

T

159.000€

¡MEJOR QUE NUEVO!

Ref. 12696 Z/VALLVERIC: Una de las zonas
más tranquilas de la ciudad, gran piso 96 m2.
De 3 dormitorios + vestidor. Amplio salón con
terraza 21 m2 a nivel. Cocina office. Terraza superior comunitaria. También está incluido plaza
de parking de 20 m2 y trastero de 17 m2. Excelente precio por zona, estado y tamaño.

T

284.000€

87.500€

BIEN COMUNICADO

Ref. 12707 ROCABLANCA: Piso 1/2 altura en
edificio sin ascensor. Superficie 80m2, 4 habitaciones (2 dobles) y 2 individ. Cocina reformada
haya ampliada con galería. Salón cuadrado con
balcón tipo terraza con vistas despejadas. Baño
completo reformado. Calefacción. Mucha ventilación al ser exterior a 2 calles y muy soleado.

T

!BUENA OCASIÓN!

Ref. 12706 LA LLANTIA: Vivienda de 90 m2 sin
escaleras. Perfectamente orientado y sin necesidad de reforma alguna. 4 dormitorios, 2 dobles.
Salón comedor de 22 m2. Balcón soleado. Cocina equipada con galería anexa. Baño completo
y actualizado. Suelos de gres. Puertas tipo haya.
Exteriores de aluminio lacado.

MEJOR PISO DE LA ZONA
Ref. 12708 Z/VIA EUROPA: Buen piso exterior y vistas despejadas sin edificaciones cercanas. Imagen sencillamente impecable. Salón
comedor amplio y luminoso. Balcón /terracita. Cocina office equipada. Galería anexa. 3 dormitorios.
2 baños. Zonas comunes ajardinadas.

73.000€

PARA ENTRAR A VIVIR

Ref. 12697 CERDANYOLA: Tiene 78m2 distribuidos en 3 dormitorios (actualmente son 2),
ambas dobles. Amplio salón. Baño completo.
Cocina de roble con amplio espacio para mesa
y con acceso directo a gran galería. Edificio sin
ascensor. Piso de media altura. Junto a zona de
colegios, comercial etc…

129.500€

Z. PLAZA FIVALLER

Ref. 12692 CENTRO: Bien situado. Último piso
con terraza sup. 30m2 muy soleada y vistas. Edificación reciente y pocos vecinos. Prácticamente nuevo. Luz desde cualquier punto. 2 dormitorios. Amplio salón comedor. Cocina equipada e
independiente. Baño con ducha. Suelos parquet.
Aire Acond. Parking incluido en el precio.

T

219.000€

JUNTO PLAYA

Ref. 12702 ZONA MARÍTIMA: En calle tranquila, vivienda de 90m2 finca de buena imagen.
Distribución y amplitud. 4 dormitorios, 2 dobles.
Salón comedor de 25 m2. Balcón exterior. Cocina office como nueva y galería anexa. Baño
completo + aseo. Suelos gres. Calefacción. Parking y trastero incluidos. IMPECABLE.

T

243.900€

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos
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Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.
N. 1 EN VENDES
25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82
info@sucasa.es
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• 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.
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Davant de tot
Aquest Sant Jordi regala la Fosbury,
la revista en paper de tot l'altre esport
Aquesta setmana, coincidint amb
Sant Jordi, regala la Fosbury. La revista de tot l'altre esport edita el
seu número 25 estrenant format de
paper trimestral i ho fa amb Kilian
Jornet a la portada. La capçalera
que edita el grup El Tot fa aquest
pas endavant i es presenta com una
elecció fiable per regalar, per a tots
els amants de l'esport.
La subscripció anual a quatre números de la Fosbury es pot tramitar
a fosbury.cat i val 25 euros. Cada revista té un preu de venda unitari de
6,5 euros i es pot trobar a les oficines
del Tot Mataró i a Abacus Mataró a
partir d'avui mateix.

L’ENQUESTA

MÉS APARCAMENT
APLAUDIT: La proposta del PP per
augmentar l'aparcament gratuït
al voltant de l'Hospital facilitarà
l'accessibilitat de molts usuaris.

VENDES DE ROSES
CASTIGAT: La coincidència en diumenge farà abaixar les vendes,
segons les previsions. El Mercat
de la Flor se'n ressentirà.
Daniel Ferrer

Què regales per
Sant Jordi?
36,5 %
31,7%
19%
12,7%

Llibre i rosa.
Rosa.
No regalo res.
Llibre.

LA PREGUNTA

Has trobat col·lapse a
Urgències quan hi has
anat?
VOTA L'ENQUESTA A:
L'artista Jaume Simon va intervenir a l'Illa de Can Cruzate il·lustrant
la paraula 'Guggenheim' en referència al projecte fet públic per CiU de
voler-hi apostar per un edifici singular per a la ciutat.
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www.maresmed.com

Tel: 935 108 080

CASES

DE 316m2
CONSTRUÏTS

Mataró (Can Serra)

A partir de

425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

Parcel·les de 450m2

20
2
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Les portades

Foto antiga

L'últim partit de Joaquim Boixet

De fa 25 anys

Aquesta foto és de l'últim partit que va jugar Joaquim Boixet,
el Diumenge de Pasqua de l'any
1960. El jove jugador va caure mort
a mig partit del Mataró, en camp
propi, víctima d'una malaltia cardíaca que se li va presentar de cop.
Era jugador infantil i en honor seu
hi ha un monòlit al camp, que el
recorda a ell i a Joan Roura –també exjugador– al costat del que té

l'expresident Francesc Rimblas.
Aquesta foto que aporta J.B és
la del partit on Boixet és el segon
per l'esquerra de la fila inferior.
L'acompanyen Morell, Balateu,
Soler, Esteban, Pratdepàdua, Roca,
Perfecto, Blanchart, Abril, Dansa i
Perat, companys d'equip que van
viure 'in situ' com Boixet queia
desplomat.

POSA-HI UNA ROSA
Mataró celebra Sant Jordi amb un programa d’actes
més complet i un Llibre Gegant de Contes alternatiu
Un Institut al Menéndez i Pelayo
NÚMERO 1527

ANY XXXI
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30.000 exemplars
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De fa 15 anys
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De fa 5 anys
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ENVOLTA’T DE VIDA
Idea casa teva
al teu estil

Nou Centre està ideat perquè
tinguis tot el que sempre has
somiat. Gaudeix d’un habitatge
exclusiu amb una gran terrassa i
piscina a una zona revitalitzada i
plena de vida: comerços, serveis
de proximitat, equipaments
culturals, escoles, platges... Surt al
carrer i desconnecta. Envolta’t de
vida al centre del Masnou.

Més informació a
corp.cat/noucentre

OBRA NOVA • EL MASNOU
Pisos amb terrassa de 2, 3 i 4 dormitoris de 59m2 a 148m2 construïts.
Espectacular zona comunitària amb piscina i solàrium a cada bloc.

des de 175.000¤*
INICI DE COMERCIALITZACIÓ
DIVENDRES 21 D’ABRIL A LES 10H
A L’OFICINA C/ ROGER DE FLOR CANTONADA AMB C/ FLOS I CALCAT
VISITA CONCERTADA TRUCANT AL 93 494 10 88

Com vols viure demà?

Av. Diagonal, 463 bis Principal • 934 100 079 • www.corp.cat
* PVP impostos no inclosos. Habitatges en règim lliure i habitatges de protecció oficial en règim de preu concertat.
Consultar disponibilitat.
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Ciutat
El Camí del Mig serà un CAP amb urgències
La Generalitat hi establirà el primer CUAP de Mataró i vol que l’estada a urgències no
superi en cap cas les 24 hores d'aquí a 4 anys

Sanitat: Redacció

La Generalitat vol reforçar l'atenció primària

Daniel Ferrer

El nou Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (PLANUC) de
la Generalitat preveu la creació a
Mataró d’un dels cinc nous CUAPs,
és a dir Centres d’Atenció Primària
amb servei d’urgències. Serà concretament l'actual CAP del Camí
del Mig, conegut popularment
com "els especialistes".
Per aconseguir que els ciutadans utilitzin els recursos més
adequats en l'atenció mèdica
d'urgència el pla preveu també
ampliar l'atenció del 061 amb una
línia pediàtrica i una altra de salut
mental, potenciar l'hospitalització
domiciliària i crear els Equips de
Suport Integral a la Cronicitat per
a controlar els pacients més fràgils.
Així, s'hauria de poder escurçar el
temps d'espera d'ingrés a les urgències hospitalàries i aconseguir
reduir, d'aquí a un any, un 10 per
cent els pacients que hi passen

EL TOT MATAR
MATARÓ EN PAPER
TE U CADA DIVENDRES...
A PROP
LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.
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El CAP del Camí del Mig, més conegut com "Els especialistes"

més de 24 hores, perquè d'aquí a
4, no se superi en cap cas.
El PLANUC s'ha fixat com a objectiu reduir a un 10 per cent els
pacients que esperen a urgències
un ingrés, ja sigui al mateix centre,
al domicili o a un sociosanitari,
d'aquí a un any. És un objectiu
''ambiciós'' segons la directora de l’àrea d’atenció sanitària
del CatSalut, Cristina Nadal. El
Pla vol potenciar la xarxa d'urgències d'atenció primària, els
CUAPs, amb la creació immediata de cinc nou centres a Girona,
Mataró, Badalona, Reus i Lleida,
de manera que ja arriben a totes
les demarcacions.

de la densitat de població i per
això, en les zones menys poblades, també es potenciarà l'atenció
sanitària a domicili.
En tots els casos, per això, Salut
vol que el primer recurs a l'hora
de requerir un metge sigui el 061.
Per potenciar-lo, obrirà una línia
pediàtrica i una altra dedicada a
la salut mental, de manera que els
usuaris puguin tenir una atenció
més precisa en funció de les seves necessitats. S'està estudiant
també que l'atenció del 061 sigui
a més de telefònica, telemàtica, de
manera que es pugui veure qui hi
ha a l'altra banda.
Més hospitalització domiciliària

On hi ha més densitat
La planificació d'aquests centres,
que donen atenció a les urgències
de Primària les 24 hores del dia els
365 dies de l'any, anirà en funció

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1768.indd 3

Una de les grans apostes del
PLANUC és l'hospitalització domiciliària, un servei que va en
augment i que es pot donar als
pacients que requereixen cures

Daniel Ferrer

La Generalitat de
Catalunya amplia també
la dotació de la resta de
CAPs de la ciutat perquè
tinguin més operativitat,
redueixin els temps d'espera i permetin descongestionar els serveis de
l'Hospital de Mataró
concretes però que no és imprescindible que s'estiguin en un hospital. Des del departament es considera que en pacients ''fràgils''
un ingrés hospitalari és ''un daltabaix'' i si les cures es poden fer
en un entorn conegut, s'ha de tenir en compte com un recurs més
que també inclou les residències
geriàtriques.

19/4/17 18:34

Ciutat

La teràpia amb gossos és l'última aposta de psiquiatria infantojuvenil

Cedida

Els gossos, aliats de menors en psicoteràpia
La psicoteràpia complementària amb gossos mostra clars beneficis entre els pacients
de l’Hospital de Mataró
Sanitat: Laia Mulà

Els infants i joves ingressats a
l’Hospital de Mataró amb trastorns mentals que reben intervencions assistides amb gossos com
a psicoteràpia complementària
milloren el comportament, l’autoestima, el control dels impulsos
i la gestió de la frustració, entre
d’altres. Aquest animal amb una
àmplia capacitat per empatitzar
i connectar amb rapidesa ajuda a

estimular els menors de la Unitat
de Psiquiatria infantojuvenil del
centre des de fa 10 mesos.
Les intervencions assistides
tenen lloc una hora setmanal
conjuntament amb Itcan, una
empresa especialitzada en l’ensinistrament de gossos per a projectes sanitaris. Habitualment hi
participen dues tècniques especialistes, una terapeuta ocupacional
i dos gossos.
Els primers resultats són molt

positius i demostren la seva eficàcia perquè ajuda als pacients a
deixar de focalitzar l’atenció en els
seus problemes. Tots els infants i
joves que han participat en el programa es mostren satisfets amb
les sessions i mostren un canvi
motivacional i conductual positiu.
Alguns dels beneficis més destacables són l’augment de l’autoestima, el control dels impulsos, la
gestió de la frustració, la tolerància
dels límits, entre altres millores.

Servei tècnic oficial:

Més de 40 anys al teu servei

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT
PER REVISAR LA TEVA CALDERA!

Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

*PREU L!
IA
ESPEC

El pack de revisió 1 hora inclou:

Revisió preventiva

(verificar el correcte funcionament, neteja
a fons de l’aparell i purgar radiadors).

info@egraupera.com
www.egraupera.com

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1768.indd 4

*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

Certificat de revisió
segons normativa.
93 741 29 99
C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró

Etiqueta RITE
segons normativa.

Anàlisis de combustió.

Som la teva solució!
www.egraupera.com/confia-en-graupera
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Les alumnes de l'Escola Pia Santa Anna amb el professor que tutoritza el projecte

Cedida

Somriures conjunts per als infants malalts
10 estudiants de 4t d'ESO de l'Escola Pia Santa Anna creen un projecte per ajudar als
pacients de pediatria
Sanitat: Laia Mulà

Somriures Conjunts és una
iniciativa solidària nascuda en
una classe de l’optativa de 4t
d’ESO de l’Escola Pia de Mataró
que, inicialment, només havia
de ser un projecte d’aula. Una
desena d'estudiants del centre,
amb el suport del seu professor
Carlos Guillén, s'han reunit amb
l'Hospital de Mataró per posar en
pràctica aquest projecte original i

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1768.indd 5

innovador. Somriures Conjunts té
la finalitat de crear una xarxa de
voluntaris a la ciutat que acompanyin els nens i nenes malalts
que han de fer estades de llarga
durada a l’hospital.
Les deu joves impulsores de la
idea volen realitzar tot tipus d'activitats perquè els nens i nenes que
han d'estar a l'Hospital de Mataró
se sentin recolzats i acompanyats
en aquesta etapa tan dura. A través
dels jocs, els contes, els treballs

manuals o la màgia, pretenen fer
somriure als infants hospitalitzats
i aconseguir que desconnectin de
la rutina al centre.

Demanen voluntaris
Les creadores de Somriures
Conjunts creuen amb fermesa que
podran contagiar el seu somriure
als infants que més ho necessiten.
A més, fan una crida a la solidaritat
i implicació dels ciutadans perquè
s'escampi per tota la ciutat..

19/4/17 18:34
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Les antigues pistes de conduir
seran un aparcament gratuït

Dos ferits lleus en
l'incendi d'un pis a
Peramàs

La proposta de resolució per crear aparcaments prop de
l'Hospital de Mataró va ser aprovada pel Ple Municipal

L'habitatge va quedar
completament calcinat

El Ple Municipal va aprovar la
proposta de resolució que demanava un manteniment més acurat
de la zona on abans hi havia situades les antigues pistes de conduir
que resten en desús des de fa anys.
A més, la proposta impulsada pel
PPC demanava que les pistes del
carrer Galícia esdevinguessin un
aparcament gratuït, fet que seria
beneficiós pels usuaris de l’Hospital i dels equipaments esportius
de la zona.
Les pistes van quedar sense cap
ús després de ser l’espai d’examen
pel carnet de conduir i el PPC en
proposava aquest nou ús “atesa
la necessitat d’aparcament a la
zona”, que es troba molt a prop
de l’Hospital de Mataró i de zones

esportives com les pistes d’atletisme o el camp d’hoquei herba.
A més, la proposta contemplava la necessitat que tenen alguns
usuaris d’aparcar moltes hores
prop de l’Hospital per pacients
amb ingressos de llarga durada
i destacava que aquesta proposta reduiria la seva despesa en el
pàrquing de l’hospital.

El govern a favor
Tot i els 4 vots en contra dels regidors de la CUP, ICV i la regidora no
adscrita, i les abstencions d’ERC i
Volem, la proposta va ser aprovada
per majoria amb el vot favorable
de la formació que presentava la
proposta de resolució, així com
PSC, CiU, PxC i C’s. | Laia Mulà

Les antigues pistes de conduir

Cedida

Com altres hospitals
Mataró no serà pionera a la zona a oferir aparcament gratuït
perquè tant el de Badalona com el de Granollers ja compten amb
aparcaments prop dels seus Centres Hospitalaris.

Tot 1 ciutat pistes + incendi.indd 1

L'incendi a Peramàs

Cedida

Dues persones van resultar ferides lleus dijous al migdia en l'incendi d'un habitatge a Mataró, segons els Bombers de la Generalitat.
L'avís de foc es va rebre cap a les
tres i cinc minuts de la tarda i les
flames van destruir completament
el pis, ubicat al carrer Aribau número 1 de la capital del Maresme.
A causa del fum han resultat intoxicats un home i una dona, que
van ser evacuats en dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital
de Mataró.

Fumera espessa
En l'habitatge, que és un àtic d'un
bloc de pisos de cinc plantes, també hi havia els dos fills de la parella, que també van ser traslladats
al centre hospitalari, tot i que no
van resultar afectats pel fum. Els
Bombers hi van comparèixer amb
set dotacions que van donar el foc
per extingit a les 15.45 hores. Amb
tot, dues dotacions va quedar-se
a l'habitatge per evitar revifades i
revisar l'immoble. | Redacció

19/4/17 10:39
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Neix una emissora online de
ràdio a Cerdanyola

Passa la Setmana
Santa al Marroc
graduant ulleres

‘Ràdio la Veu de Cerdanyola’ vol donar veu a les
associacions, clubs i veïns del barri

Joan Higuera participa en
un projecte solidari

La nova emissora de ràdio del
barri de Cerdanyola va néixer fa
poc més d’un mes de la iniciativa
d’una vintena de veïns. Situada en
un espai dins la seu de l’Associació
de Veïns de Cerdanyola, l’emissora emet en línia programes d’esports, cultura, literatura, cinema, i
informació del barri i de la ciutat,
entre d’altres.
Un dels fundadors de la ‘Ràdio
la Veu de Cerdanyola’, Raul Yeste,
considera que és insuficient que
a Mataró només hi hagi una emissora municipal i que és important
que tothom del barri, tant particulars com entitats o clubs, tinguin
el seu espai de difusió i puguin fer
sentir la seva veu. A més, critica
que “som el segon barri més gran
de la ciutat i sentim que estem una
mica oblidats”.

L'esport al capdavant
Les emissions van començar el
13 de març i, de moment, els
programes amb millor rebuda
segons Yeste són els esportius. A

més, l’emissora realitza concursos, entrevistes a personalitats del
barri, programes culturals, de cinema, i molts altres. La voluntat
d’aquest grup de persones amateurs que dediquen el seu temps
lliure a aquest projecte, és d’informar sobre Mataró i el barri.

Programes a peu de carrer
El passat 11 d’abril els membres
de la ràdio van emetre en directe
des de la Plaça Isla Cristina per
donar-se a conèixer entre els veïns
i fer-se veure. “Vam fer dues hores
de programa en directe entrevistant als habitants de Cerdanyola”
explica Raül, i afegeix que van posar un estand i van donar flors per
fer-ho més especial. A més, per
Sant Jordi tenen previst emetre un
programa especial també a l’exterior per celebrar la Diada. Tot i que
ja porten més d’un mes emetent
per Internet, la inauguració oficial
de la ‘Ràdio la Veu de Cerdanyola’
tindrà lloc durant la Festa Major a
finals del maig. | Laia Mulà

Joan Higuera al Marroc

Cedida

‘El desierto de los Niños’ és el
nom que rep la caravana solidària organitzada per setena vegada
per la Fundació Alain Afflelou que
ha enviat aquesta Setmana Santa
7 oftalmòlegs al Marroc.
El mataroní Joan Higuera ha
participat voluntàriament en la
iniciativa que ha servit per revisar
la vista de prop de 800 persones de
petites poblacions sense recursos.

Més de mil ulleres
Del 7 al 15 d’abril s’ha ajudat donant un total de 540 ulleres graduades i 500 ulleres de sol a persones
que no en tenien accés. | Laia Mulà

L'acte de presentació a la Plaça Isla Cristina
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Revisant la vista a un home
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bellesa
i estètica
El millor regal possible
per al 'Dia de la mare'
L'àmplia oferta de centres de bellesa i estètica ens permeten trobar el tractament
o producte indicat a les portes de l'estiu, quan volem estar més radiants.

C

uidar-se l'aspecte és cuidar-se la salut. La nostra
estètica és l'aparador del
nostre estat i és per això que els
centres, els tractaments i els productes de bellesa són cada vegada
més, amb efectes més immediats,
tant per home com per la dona.
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Per aquesta darrera, singularment,
podem pensar-hi amb motiu del
Dia de la Mare. També hem de tenir present que ve l'estiu i que el
millor complement de l'Operació
Biquini pot ser posar-se en mans
de professionals, deixar-se aconsellar i estar radiant. Encara més.

Aart Perruquers
A Aart Perruquers –especialistes
en núvies- saben de la importància
de la imatge i disposen d'un servei
d'estètica de qualitat amb una gran
selecció de la millor cosmètica a
més de serveis facials, corporals,
benestar, massatges, o ungles.

19/4/17 17:28
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questa tecnologia s'està
utilitzant en països d'Europa i Amèrica i ha arribat a
Espanya fa molt poc. El nom complet és Endosphere Therapy de microvibració compressiva. És capaç
de dur a terme diverses accions sinèrgiques com la vascularització,
activació vascular, alleujament del
dolor treballant a nivell muscular,
drenatge limfàtic reduint la retenció de líquids, reestructuració cutània –eliminant la temuda "pell
de taronja"- reafirmació del teixit
i reducció del volum.

El millor equip contra la
cel·lulitis
El millor equip del mercat. Així de clar. Només així podem
parlar del nou Endospheres que ha adquirit Espai Clínic,
que és únic i exclusiu a Mataró. Amb ell, d'una forma
ràpida i indolora es realitza un tractament a nivell global
reductor, anticel·lulític, drenant i reafirmant.

ESPECIAL BELLESA I ESTÈTICA.indd 3

Avalada per estudis científics
de prestigiosos metges i universitats Italianes com la Universitat de
Chiety, aquest equip està patentat
a nivell mundial per poder treballar
directament la cel·lulitis, els acumulaments adiposos, el múscul i
l'edema i d'aquesta manera poder
aconseguir uns resultats únics i
espectaculars des de la primera
sessió que mai no s'han aconseguit
amb equips similars.

19/4/17 17:28
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Emocosmètica:
un tractament per
a la ment, les
emocions i el cos
Emocosmètica és un nou concepte de
tractaments que integra la cura del cos i
la ment a través de les emocions. Es tracta
de productes cosmètics que utilitzen principis actius de màxima puresa que contenen
un alt percentatge d'ingredients orgànics
i receptes de cultures mil·lenàries que
procedeixen de la medicina ayurvèdica,
xinesa i tibetana, entre d'altres. A més, es
mouen en sinergia amb tècniques naturals
com l'aromateràpia, les flors de Bach, la
fitoteràpia i la cromoteràpia.

L

a màgia del temps' és un deliciós i relaxant
tractament contra l'envelliment amb el qual
rejovenirà la seva pell i ànima. El resultat és
una sensació de benestar general, relaxació i renovació de la ment. A més, la pell adquireix una gran
lluminositat i es mostra més tersa.
En entrar a la cabina d'estètica detectarà en l'ambient una deliciosa olor a rosa, canyella i préssec.
Aquests són només alguns dels ingredients d'Animic, un polvoritzador amb la missió de catalitzar
les emocions i gaudir d'una major harmonia.
Durant els seixanta minuts que dura el tractament
l'esteticista utilitza aromateràpia, cromoteràpia
ambiental, musicoteràpia i un conjunt de tècniques manuals que ajuden a desconnectar i traslladen al 'setè cel'. Cal destacar també que en el
tractament utilitza diversos cosmètics i la Màscara
Emocosmètica de Cromoteràpia Renaixement de
7 colors, amb l'objectiu de millorar els signes del
pas del temps com les arrugues, la sequedat o la
pell sensible.

Benestar i calma: uns productes únics
Entre els productes utilitzats destaquem la Mascareta
Exfoliant Gotes d'Oryza per netejar i nodrir la pell
sensible; el Sèrum Facial Ultrarregenerador Perla
Esmeralda i el producte per regenerar el contorn
dels ulls Carícies d'Hebe. En definitiva, el tractament d'Emocosmètica i els productes emprats
provoquen que el tractament sigui reconfortant
pel cos, la ment i l'estat emocional, un tractament
complet i únic.
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Ja has provat la
Keratina?

Q

uè és la Keratina? És una
proteina que es troba de
manera natural en el nostre cabell però que es va perdent
amb el pas del temps. En els centres de bellesa s'aplica una nova
Keratina que reconstrueix i enforteix el cabell. No es tracta d'un
mètode per allisar la cabellera, sinó
que repara la fibra capil·lar, redueix
l'encrespament, calma el volum i
la suavitza. Tot i que aquesta no és
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Si el cabell està danyat, encrespat, electritzat, és difícil de pentinar i vol enfortir-lo
i fer-lo més resistent a l'estrès, aprofiti els
avantatges del tractament de Keratina.

la funció del tractament, és cert
que en planxar el cabell durant
el tractament, el resultat és una
cabellera llisa.
La Keratina es troba com a ingredient en productes per cuidar el
cabell, espumes i laques. Tots els
productes la poden incorporar en
forma líquida, que és idèntica a
la Keratina natural. Els productes per cuidar la cabellera amb

keratina proporcionen al cabell
una protecció òptima contra la
pèrdua d'humitat i faciliten obtenir excel·lents resultats en el
pentinat, enfortint i millorant l'estructura del cabell des de l'interior. És de gran importància destacar que aquesta proteïna és apta
per a tot tipus de cabells, siguin
fins, gruixuts, arrissats, foscos o
de qualsevol tipus: el resultat serà
brillant i saludable.
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A

ixí que ja saps: és hora d'incloure-la en la teva rutina
d'exercicis a través del ioga
facial! Però, en què consisteix exactament? El ioga facial és una barreja
de postures i moviments simples
que ajuden a tonificar els músculs de la cara. Com explica Diana
Bordó, creadora del mètode Facial
Ioga Pla, només es necessiten 15
minuts al dia i els exercicis es poden practicar davant del mirall, al
cotxe o veient la tele.

Fer ioga facial: mantenir
el rostre en forma
Molts fem esport o anem al gimnàs però se'ns oblida
exercitar la nostra cara. La cara?? Sí, sí, la cara.
La nostra cara està formada per més de 46 músculs.
Prova de fer ioga.

ESPECIAL BELLESA I ESTÈTICA.indd 6

En quatre setmanes notarem els
resultats i ens permetrà evitar i
prevenir les arrugues al front i un
efecte lifting per a ulls cansats i
amb bosses..

"Manté la pell elàstica
i prevé la flacciditat,
elimina les arrugues
o retarda la seva aparició, relaxa i allibera
estrès"

19/4/17 17:13
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El Ple de maig estrenarà
l'Audiència Prèvia

Una intervenció ciutadana en un Ple Municipal

representació d’una entitat, podran expressar un prec o una pregunta sobre temes de competència
municipal.

Daniel Ferrer

Serà una sessió de mitja hora perquè els ciutadans facin
precs o preguntes
Més participació al Ple Municipal
i en horaris menys intempestius.
El mes de maig s'estrenarà la

c12 ciutat audiencia ple.indd 1

nova Audiència Prèvia al Plenari
de l'Ajuntament en el que els
ciutadans, a títol individual o en

Mitja hora abans del Ple
L’Audiència Prèvia tindrà una durada màxima de 30 minuts, des
de les 18.30 h fins a les 19 h, quan
comença el Ple que de forma ordinària se celebra a Mataró cada primer dijous de mes. Els canals per
fer arribar les peticions a l’Ajuntament són el web municipal i les
Oficines d’Atenció Ciutadana. El
termini de recepció límit dels precs
o preguntes és de set dies abans
de la celebració del Ple i serà l’alcalde o els regidors a qui vagin
adreçades les preguntes qui respondran.| Redacció
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Líders en formació i control
d'accés
Les acadèmies Bull Control formen 2.500 alumnes l'any
Quan algú busca professionals
de la vigilància o del control d’accessos, el que vol són persones
formades en acadèmies de prestigi, com ho són les Acadèmies
Bull, que compten amb els formadors més qualificats i les millors
tècniques didàctiques. Les seves

c15 publi bull control.indd 1

acadèmies instrueixen en matèria
de seguretat, vigilància i control
d’accessos a Catalunya, així com
a Balears i Madrid.
BULL Group és la corporació
més prestigiosa del sector, arribant
a ser líders en formació homologada pel Ministeri de l’Interior i en

prestació de serveis de controladors d’accés, auxiliars, consergeria,
neteja i vigilància de seguretat a
empreses i negocis a nivell nacional de tots els àmbits i sectors.
Les Acadèmies BULL formen a
més de 2.500 alumnes cada any, i
compta amb un elevadíssim percentatge d’aprovats, gairebé un
80%. Tots els inscrits als cursos
reben nocions de defensa personal i primers auxilis, ja que són
coneixements primordials per a
desenvolupar les tasques en el futur laboral.
Així mateix, les Acadèmies BULL
són, per a tots els seus alumnes,
una porta fiable d’entrada al món
laboral gràcies a BULL Control i
BULL Seguridad, que selecciona
als alumnes titulats segons l'adequació del perfil per a cada vacant, oferint així el millor servei
als seus clients amb la seguretat
de què han après tot el necessari
en matèria de control d’accessos,
idiomes, vigilància, protocol, autodefensa, DEA.
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Venda de roses al Mercat de Flor i Planta Ornamental

ACN

Sant Jordi en diumenge fa caure la venda de
roses un 15 per cent
El Mercat de Flor i Planta Ornamental ho atribueix a les flors que s'obsequien en negocis i
empreses quan s'escau en dia laborable
Societat: Redacció - ACN

La venda de roses per Sant Jordi
se situarà aquest any entre els 5,5
i els 6 milions de roses, un 15 per
cent menys que quan la diada cau
entre setmana, segons les estimacions que fa el Mercat de la Flor i
Planta Ornamental de Catalunya.
Tot i que s'espera que l'activitat al
carrer sigui la mateixa que qualsevol altre Sant Jordi, el fet que se
celebri en diumenge farà que es
deixen de distribuir moltes de les
roses que habitualment es regalen
a les empreses en dies laborables.
Un altre canvi previst pel sector
és el desplaçament del consum
de Barcelona cap als municipis
de costa, per les bones previsions
meteorològiques que hi ha.
"Les estadístiques diuen que
entre setmana sempre és millor,
però l'any passat va caure en
dissabte i també va ser bo", explica Josep Ruiz, un dels majoristes del Mercat de Flor i Planta
Ornamental. "Aquest any farà sol
i no caurà ni una gota d'aigua i

Tot 3 ciutat roses.indd 1

això també és positiu", augura
aquest venedor, que confia que
la realitat no sigui tan pessimista
com apunten les dades. En aquest
sentit, des del Mercat de la Flor i
Planta asseguren que la majoria
de les empreses i comerços que
tradicionalment adquireixen roses per regalar als seus empleats
i clients deixen de fer-ho, el que
es tradueix en un lleuger ressentiment de les vendes, d'entre el 10%
i el 15% respecte els dies laborables. També hi ha, però, algunes
excepcions, amb empreses que
per no perdre la tradició avancen
el regal de la rosa al divendres.

Roses americanes, catalanes
i holandeses
Pel que fa als orígens, es manté
la proporció dels últims anys. La
majoria de roses que es subministren aquests dies són de la varietat 'Freedom', originàries de
l'Equador i Colòmbia, que per les
condicions de conreu en altiplà,
són roses de gran presència, tiges
llargues i capolls grossos, i força

durabilitat. Les roses conreades a
Catalunya suposen només el 10%
del total de les que es vendran per
Sant Jordi, ja que l'alta demanda
concentrada en una sola diada fa
que els comercialitzadors s'hagin
de proveir de roses d'altres regions del món. N'arribaran també
d'Holanda, com la varietat 'Red
Naomi', de flor rodona i grossa.

La flor catalana
Els productors locals defensen la
qualitat de la flor catalana, per la
proximitat de la seva producció:
"La que es cultiva aquí té molta
qualitat perquè es pot lliurar en
24 hores. En canvi, la que ve de
l'Equador o Colòmbia pot fer deu
dies que és tallada, quan arriba a
la floristeria", explica Josep Ruiz.
També es mantenen els preus
d'anys anteriors, que oscil·laran
entre els cinc o sis euros de la rosa
amb espiga dins una bossa; els 10
euros de la flor amb algun complement o embolcall especial, i fins
als 20 euros en el cas d'una rosa
amb una presentació exclusiva.
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Apunts
psicològics

Les narracions
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Ens cal i molt a la cultura cientÍfico-tècnica inventar contes, mites, narracions per tal d'ajudar a
créixer, madurar a l'Ésser Humà.
Les explicacions científico-tècniques no narren valors, ni virtuts,
ni emocions. Només expliquen
el funcionament de la màquina,
àdhuc la humana. Explicar és clarificar tècniques. Una explicació
lògica i de funcionament maquinal. Narrar és fer emergir valors o
virtuts o qualitats per esdevenir
una persona més afable, cordial,
servicial, etc. Narrar la història de
cada persona.
Com indicava a la columna
1747 del mite del Petit Príncep,
o el mite del titànic (1752), històrics o no, emergeixen ensenyances, que cada persona lectora pot
extraure. Els contes/mites són
necessaris, no únicament per a
la infantesa, sinó també a l'adolescència i la joventut. Als adults
també els cal una axiologia o escala de valors. Certament, vulguem
o no, la societat tècnica i capitalista els presenta: valors i antivalors. Es diu que no hi ha valors.
Penso que ha caigut una escala
de valors. Tots dispersos, com
les peces d'un puzle. Cal fer una
escala nova o un nou model de
puzle per a poder anar cap a una
vida millor ara i aquí. L'única que
tenim. I tot valor ha de respondre
a les dimensions vitals i existencials, si no és paraula buida. Abans
se'n deia virtut, ser educat. Ara
és regular les emocions.
En resum: SAPERE AUDE: atreveix-te a pensar per tu mateix.
Hom ha de poder passar del món
imaginari al món real.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Agenda
Guia cultural

FLABIOLS ESCOLARS,
CINQUENA TROBADA

D

Dimarts

25

d'abril

10.30h // Fossar Xic
10.30h // Pl. Beat Salvador
11.30h Plaça de la Muralla
(Mataró)

ins els actes de Sant Jordi,
dimarts al matí es farà la
cinquena trobada de flabiolaires escolars, amb els alumnes
que treballen amb aquest emblemàtic instrument de la música
tradicional mataronina. Les
places del Beat Salvador i
el Fossar Xic primer i de
la Muralla després, acolliran gairebé 300 alumnes del Montserrat Solà,
Coromines, Marta Mata,
Maria Mercè Marçal, Camí
del Mig i Tomàs Viñas.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
'(Des)Concerto'
'De Vida Ardent'

MÚSICA //
Concert de Pasqua
Divendres 21 abril / 19.30h /
Església de Sant Julià (Argentona)
Concert Coral Càntir d’Or, Blanca
Pi (solista), Pere Gonzàlez, (piano) i
Aleix Burgués (bateria i percussió).

Dissabte 22 abril / 18h / Sala cultural (c. Riera, 31. Caldes d'Estrac)
/ Entrada: 10€.
Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida,
amb Dani Espasa, canten i reciten
Bartomeu Rosselló- Pòrcel i Josep
Palau i Fabre.

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.

Homenatge a Amy Winehouse
Dissabte 22 abril / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró).
Concert acústic d'Aly Alma.
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'Música i Colors'

Dissabte 22 abril / 18.30h / Plaça de
la Vila (Sant Andreu de Llavaneres)
Lectura musicada de poemes de
Josep Palau i Fabre.

Diumenge 23 abril / 19h / Teatre
La Massa (Plaça del Teatre, 3.
Vilassar de Dalt) / Taquilla: 15€.
Anticipada: 13€.
Concert de l'Orquestra Simfònica
Sant Cugat. Mezzosoprano: Marta
Valero. Director: Josep Ferré.

Concert coral

P.A.W.N. Gang

Dissabte 22 abril / 20.30h /
Església de Sant Pau (c. Set
Partides, 40. Mataró).
Concert de Sant Jordi de la coral
"La Perla de L'Havana".

Divendres 28 abril / 22h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) /
Anticipada: 8€. Taquilla: 10€.
Banda de música trap català, format a barcelona el 2011.

Toques o recites?
'Karaocat'

Dissabte 22 abril / 21h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Preu: 10-12€.
Concert teatral a càrrec de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà.
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CONCERT /

CONCERT /

Rèquiem de Mozart

Deltonos + The Outside Hours

Divendres 21 abril / 20.30h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró) /
Entrada: 12€. Reduïda: 10€.
Cor Ciutat de Mataró. Piano: Mireia Fornells
i Joan Miquel Hernàndez. Solistes: Aniol
Botines, German De la Riva, Susanna Crespo
i Mercè Trujillo. Direcció: Jordi Lluch.

Divendres 21 abril / 22h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Anticipada: 11€. Taquilla: 15€.
Los Deltonos és un grup de rock format el 1986 a Muriedas (Cantàbria),
presentant nou disc. Abans, la banda
barcelonina que continua picant fort.

TEATRE I DANSA //
Mostra de Dansa
Divendres 28 abril / 10h / Espai
Firal del Parc Central (Mataró)
1200 alumnes de 24 centres educatius ballaran junts 6 peces, des del
ball més tradicional al més modern.

Projecció: 'Gaia, la Gran Mare'
Dijous 27 abril / 19h / Casa Capell
(Pg. Orfeó Mataroní, 15. Mataró) /
Inscripció prèvia: 93.758.24.40.
De l'Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC), documental
premiat al Concurs Internacional
de Films de Natura de Finlàndia.

Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 21 abril / 18h: Club dels
Setciències: "Tots som iguals, tots
som diferents", de 8 a 12 anys.
Dimarts 25 abril / 18h: L'hora del
conte especial "Cargols galàctics".

Biblioteca Popular Fundació Iluro
Explica dansa. Una conferència ballada. Tendències d’ara
amb Toni Jodar
Divendres 28 abril / 20h / Can
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació.
El nou relat de Toni Jodar, entre la
conferència i l’espectacle.
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INFANTIL //
'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.

(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 21 abril / 17.30h: narració de "Tres contes de Sant Jordi".
Dimecres 26 abril / 17.30h: Art
Time: "Parlem i pintem Kandinsky".
Dijous 27 abril / 17.30h: L'Hora del
Conte "T'estimo (quasi sempre)"
d'Anna Llenas.
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TEATRE /

TEATRE MUSICAL /

'Les Dones Sàvies'

'Grease'

Divendres 21 abril / 20.30h /
La Sala d'Argentona (Pl. Nova,
Argentona) / 7,5 - 10€.
Espectacle de Ricard Farré i Enric
Cambray. Molière i la Companyia
del Rei estrenen una comèdia de
costums amb un embolic familiar.

Dies 22, 23 i 30 abril / Col·legi
Sant Josep (Rda. Cerdanya, 39.
Mataró) / Entrada: 3,5€ (venda
anticipada a l'escola).
Alumnes de 4t d'ESO del Col·legi
Sant Josep s'atreveixen amb el
conegut espectacle musical.

Contacontes

'Els jardins perduts del temps'

Dissabte 22 abril / 11h / Plaça
Xica (Mataró)
Explicació de contes per a nens
i nenes a càrrec de membres de
l'Agrupació Escolta Antoni Comas.

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

'Un univers de contes'

Xerrada: 'Radioestèsia'

Dimarts 25 abril / 18.15h /
Biblioteca Municipal d'Argentona (c. Gran, 3-5. Argentona)
Contes de tradició popular acompanyats d'ombres xineses a càrrec
de Sherezade Bardají.

Divendres 21 abril / 19h / Centre
Ioga Shanti (C. Emili Cabanyes,
20. Mataró) / Gratuïta.
Com reequilibrar el cos, la salut i
la ment a través del pèndul.

Biblioteca Antoni Comas (C.
de Prat de la Riba, 110. Mataró).
Dimecres 26 abril / 18h: L'Hora
del Conte: "Sant Jordi a la cova del
drac", a càrrec de Vivim del Cuento.
Dijous 27 abril / 18h: "Club Gomet
Vermell", tertúlia literària adreçada
a infants de 8 a 10 anys.

XERRADES I LLIBRES /
'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.

'S’extingeixen
religiosos?'

els

Dijous 27 abril / 19h: Presentació
dels llibres de novel·la negra 'Flor
seca' de Graziella Moreno, i 'Olga',
de Vicente Corachán.

'Un apunt d'actualitat'
Dimarts 25 abril / 18h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
S'ha descobert un Sistema Solar
amb set planetes com la Terra.
Cicle de xerrades "A l'entorn del
Big Bang" a càrrec de Josep Lladó,
químic i divulgador de la ciència.

ordes

Dilluns 24 abril / 19.30h / Sala
d’Actes de la Fundació Iluro (c.
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència de Josep Roca Trescents,
doctor en bioquímica i llicenciat en
Filosofia-Ciències religioses.

'Com gaudir de la sexualitat individual i la sexualitat
compartida'
Dimecres 26 abril / 19h / Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de Yolanda López,
psicòloga de la Fundació Hospital.

'Sant Jordi Criminal'

'La Pedrera, un edifici viu'

Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
Dimarts 25 abril / 18h: "Assassinat
a la Biblioteca Antoni Comas", activitat lúdica, de tipus gimcana, a
càrrec de Vicente Corachán.

Dimecres 26 abril / 19.30h / Ca
l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)
Conferència a càrrec de Marga Viza,
directora de l’Àrea de Cultura de
la Fundació Catalunya La Pedrera.

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

SANT JORDI /

Dia Mundial del Circ

'A tota veu'

Dissabte 22 abril / 11 i 18h / Plaça
de l'Ajuntament (Mataró)
11h: Tallers de circ pels més petits.
Trapezi, teles, pilota d’equilibris, cable d’equilibris, acrobàcia, malabars
i rodes. 18h: "Amigoo", espectacle
de la companyia Mumusic Circus.

Dissabte 22 abril / 18.30h / Plaça
de Santa Anna (Mataró)
Lectura pública al carrer de poesies d'arreu del món, amb parelles de persones que reciten
en la llengua original i la seva
traducció en català.

Llibre Blanc de la Cultura de
Mataró
Dimecres 26 abril / 20h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Presentació i xerrada a càrrec de
Jordi Sellas, consultor en màrqueting i comunicació especialitzat en
cultura, i el grup de contrast del
Llibre Blanc de la Cultura.

FESTES i FIRES //
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 llibreries i biblioteques de la ciutat.

MasterXef a la Plaça Gran
Dissabte 22 abril / 10.30 i 12h /
Plaça Gran (Mataró)
Taller de cuina familiar, per a pares
i fills. Organitza: Unió de Botiguers
de Mataró.

'Comparteix llibres, comparteix cultura'
Dissabte 22 abril / De 10 a 13.30h /
Plaça de Miquel Biada (Mataró)
Parada d’intercanvi de llibres usats,
punt de recollida de llibres i taller
de manualitats.

Sant Jordi a Argentona

Sant Jordi a Arenys de Mar

Dissabte 22 abril: 12h a la Paret de
les Mentides, Acció poètica i vermut. De 17 a 20h a la pl. Nova, tallers infantils i espai de joc. Khaima
d’intercanvi de llibres i llibre obert.
18.15h a la Paret de les Mentides,
'Dragon ST' teatre de carrer.
Diumenge 23 abril: d'11 a 14h a la
pl. Nova, tallers infantils i parades als comerços d'Argentona es
mou. De 17.30 a 20.30h pl. Nova,
"Laberint".

Diumenge 23 abril
11h del Calisay a la Pl. de l'Església,
"Batuaixa per Sant Jordi!", cercavila del grup de batucada d'Arenys
de Mar. 17,30h, Cercavila del drac
Arenyot. 18h, Representació de la
llegenda de Sant Jordi, amb el drac
Arenyot. 19.30h Pl. de l'Esglèsia,
ballada de Sardanes.

Sant Jordi Mataró 2017
Diumenge 23 abril / Mataró
11h al Pati del Cafè Nou, 41è Llibre
Gegant de contes (llibre escrit per
ciutadans i il·lustrat per artistes
de la ciutat). 11.30h des de l'Ajuntament fins al Pati del Cafè Nou,
Correconte del Drac i el Dragalió.
12h a l'Ajuntament, Diada castellera de Sant Jordi, actuació dels
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.

VARIS /
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.
Marxa curta 12km i llarga 20km.
Cursa de muntanya de 22km, amb
un desnivell 1200m.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

Ballada de sardanes de Sant
Jordi
Dissabte 22 abril / 17h / Parc
Central (Mataró)
Cloenda del projecte SardaTIC de
les escoles de Mataró. A càrrec de
la Cobla Iluro.
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Col·lecció Bassat. Art Contemporani de Catalunya 19801989 (II)'.

INAUGURACIÓ //
'Art despullat'

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró) / Fins al 24 de setembre.
Art català anys 80.

Sala d'exposicions Mercè Paluzie
(Arenys de Munt) / Inauguració:
divendres 21 d'abril a les 20h. Fins
al 7 de maig.
Exposició col·lectiva de primavera
de l'associació dels Amics per l'Art
del Maresme.

Ateneu de la Fundació Iluro
(La Riera, 92. Mataró).
Inauguració: divendres 21 d'abril
a les 19h. Fins al 21 de maig:
• Certamen de les Arts 2017: obres
d'alumnes d'ESO i batxillerat.
Inauguració: dijous 27 d'abril a
les 19h. Fins al 21 de maig:
• Escola Balmes, 120 anys ensenyant i educant.
Fins al 21 de maig:
• Exposició Homenatge Jordi Tardà.

'Tacte'
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat
Cuadrada, 1. Mataró) / Del 24
d'abril al 5 de maig.
Mostra col·lectiva de tècniques mixtes del grup d’artistes MaresmArt.

'El relat d'una exposició' i 'El
procés del relat'
Can Palauet (c. d’en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 21 de maig. Visita
guiada: dissabte 22 abril a les 19h.
Alumnes de 5è escoles Angeleta
Ferrer i Montserrat Solà de Mataró.

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.

'De Llull a Punt.cat'
Biblioteca Municipal d'Argentona
(c. Gran, 3. Argentona) / Fins al
20 de maig.
Recorregut de la llengua catalana.
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'...i Obèlix'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 27 d'abril.
Obra de Pere-Màrtir Brasó.

Mostra bibliogràfica: Josep
Puig i Cadafalch
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins
al 30 de desembre.

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) / Fins
al 2 de maig.
Fotografies d'època pertanyents
a la col·lecció de Xavier Nubiola.

'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 figuració, Escultura i creació'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral,
30. Vilassar de Mar) / Fins al 4
de juny.
Selecció d’obres que tenen com a fil
conductor el seu caràcter figuratiu.

'Qualitatisme'
Punts de llibre
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 7 de maig.
Exposició col·lectiva. Tema: el
Modernisme i l’Any Puig i Cadafalch.

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

Exposició Cartells Argillà 2017
'Passions'
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 28 d'abril.
De l'Associació FusionArte.

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

'Còmic's i muntanya'

Josep Boix Soler

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.

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

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

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Gent gran
ACTIVITATS //
'Productes de suport'
Dimarts 25 abril / 16h / Casal
Municipal de Molins (C. Mare de
Déu dels Àngels, 16. Mataró).
Xerrada a càrrec de Creu Roja.
14è cicle d’activitats formatives per
a la gent gran.

ACTUALITAT: "100 dies de
Trump"
Dimecres 26 abril / 18h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió Universitària. Conferència
de Gabriel Colomé, Professor de
Ciència Política de la UB i escriptor.

Grup de lectura
Dijous 27 abril / 18h / Biblioteca
Popular Fundació Iluro (C. d’en
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran
amb la novel·la "Dóna't", d’Àngels
Bassas.

CASALS //
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: diumenges i festius de 17 a 20h. •
Caminades: dimarts matí, a les
8h. • Melé de petanca, dimarts
matí a les 9h. • Cursos i tallers:
Puntes de coixí, Country, Balls
de saló, Pintura, Dibuix, Taller
memòria, Havaneres, Relaxació,
Català, Club de lectura, Anglès,
Conversa amb Anglès, Informàtica,
Fotoshop, Modisteria, Art floral,
Pintura sobre Roba, Tai-txi.
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Associació de gent gran La
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 25 d'abril
a les 17h, actuació dels grups de
Poesia i Swing del Casal Jaume
Terradas. • Excursions: Dijous 18
de maig, sortida a la Vall de RibesQueralbs, esmorzar a La Gleva, dinar
a Ventolà (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.
• Excursions: "Girona en flors",
dimecres 17 de maig. • SoparBall, 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). Pingpong i Informàtica (dmt. i div. matí).
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).
Taller de memòria (dmc matí) •
Petanca (tardes). Melé de Petanca
(dilluns tarda, 15 a 19h). • "Juguem
al quinze", dijous tarda.

Casal de gent gran de Cirera.
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h.
• Activitats: Català (divendres). Ball
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns
i dimecres). Informàtica (de dill a
dij). Patchwork (divendres). Petanca
(grup femení dimecres de 17 a 19h i
grup masculí cada dia de 10 a 12h).
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i ratlla
(dimarts tarda). Pilates i Ioga (dilluns
i dimecres). Jocs de taula. • Es fan
tripletes de petanca femenines (interessats contactar amb el casal).
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

Sèniors
Creixement personal
Una de les principals recomanacions per millorar la qualitat de
vida de l'envelliment és l'exercici
físic, el més senzill dels quals és
simplement caminar, també ballar
i finalment l'exercici d'activitats
mentals. S'ha descobert que per a la
gent gran qualsevol tipus de joc és
recomanable, essent-ho més els que
més control mental requereixen.
Podríem dir que aquests exercicis
mentals serveixen per mantenir el
nivell intel·lectual. Caldria trobar
exercicis i accions que ajudessin
a fer-lo créixer, com podria ser la
realització activitats comunitàries
pròpies d'una ciutadania activa,
que permetin continuar essent útils
i necessaris complementant l'oci
amb el negoci.
La societat actual anomenada
del coneixement, suposa passar
d'una cultura en què predominava el treball físic a una altra en la
que ho fa el treball intel·lectual.
Aquest canvi cultural també afecta la gent gran, que donada la seva
normal davallada física, hauria de
començar a assolir un millor coneixement de les seves potencials
capacitats mentals i intel·lectuals,
la qual cosa clarament significa
que per a ser més cal abans que tot
saber més. Avui dia existeixen una
sèrie de nous coneixements sobre
el funcionament mental i espiritual
de les persones, que fa pocs anys
eren completament desconeguts.
L'aprenentatge i pràctica d'aquest
tipus de coneixement és totalment
recomanable per a una cultura sènior, si bé en tot creixement personal,
cal evitar la seva negació: la d'una
vida passiva i sedentària sense cap
sentit positiu de la vida.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Cultura

Les portes
obertes a
l'Ajuntament
es passen a
dissabte 22

Sant Jordi en diumenge: més gent al carrer
Mataró concentra en tot el cap de setmana els ingredients habituals de la diada del
llibre i la rosa, com la Fira del Llibre
Festes: Redacció

dedicada a Puig i Cadafalch i jocs pels menuts.

Passada la Setmana Santa i la Pasqua, directes a
Sant Jordi. Mataró s'endinsa aquest cap de setmana
en la celebració de la diada, que pot mutar una mica
per la coincidència en diumenge. Les previsions són
de bon temps i molta gent a totes les activitats tot i
que les vendes de roses poden ser menors perquè
quan és laborable en molts negocis i empreses se'n
regalen, de roses. En tot cas els ingredients de sempre estan preparats perquè la celebració no es quedi
només en el 23 d'abril sinó que irradiï tot el cap de
setmana. Aquest propòsit serà evident amb la Fira
del Llibre que es farà seva la Plaça de Santa Anna.
Per Sant Jordi és quan es compren més llibres de tot
l'any i els llibreters no s'hi posen per poc a l'hora de
sumar vendes. Si hi ha més gent al carrer, que es noti
també en els llibres.
La Fira del Llibre obre portes avui divendres 21
d’abril al matí, amb la participació dels autors locals i s’allargarà fins al diumenge La inauguració
està prevista pel mateix divendres a les 18 h. A la
Fira hi haurà 16 parades, de 17 expositors diferents,
per escollir entre les principals novetats editorials,
i també activitats com ara la Biblioteca a cel obert,
les lectures en veu alta, una hora del conte especial

Rèquiem
Als elements propis de la festa –dels Gegants als
castellers, de la Fogonada al Llibre Gegant de
contes– cal sumar sempre la nodrida presència
d'actes que engreixen el programa i fan de Sant
Jordi la segona festa cultural de la ciutat, rere Les
Santes. Al programa d’enguany també hi trobem
música amb “El rèquiem en re menor de Mozart”
que el dia 21 al Teatre Monumental oferirà el Cor
Ciutat de Mataró, amb 4 solistes i acompanyament de dos pianistes, i la 5a Trobada escolar de
flabiolaires. També es programen altres activitats
com una Petita Marató de Contes a l’Espai Gatassa,
xerrades i conferències, recitals de poesia, ballada
de sardanes, lectures en veu alta, lectura de poemes, espectacles de circ i de dansa i el 17è Llibre
gegant de receptes de cuina.
Com cada any, l’Ajuntament obrirà les seves portes però no ho farà el mateix dia de Sant Jordi com
és habitual, sinó dissabte 22, de 10 del matí a les 6
de la tarda. Aquest any, amb motiu de l'Any Puig i
Cadafalch, s'obsequiarà els visitants amb una galeta
que reprodueix un dels vitralls del Saló de Sessions
dissenyat per l'arquitecte mataroní.
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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. Diss. 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 1720,30 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

DEPILACIÓ
LÀSER
Per ﬁ, gràcies a
el sol i l’estiu deixen de ser
incompatibles amb la depilació làser
Comprova-ho!
Les principals característiques són:
Alta Velocitat
Sense Anestèsic
Pràcticament indolor
Tot tipus de pell (inclùs pells fosques o bronzejades)

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30
H.BERTRAN c/Gatassa, 10
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79
T. COLL Sant Cristòfor, 1
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28
J. PLANA Pl. de Cuba
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
SUBIRANA Rosselló, 43
E. BARREDA c/Alemanya, 6

937 982 915
937 905 418
937 960 908
937 904 369
937 984 947
937 986 915
937 985 550
937 989 706
937 416 262
937 901 043
937 982 550
937 984 955
937 577 054
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
937 901 517
20,30. Diss de 9 a 14. Alarcón, 41
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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Les evidències garanteixen
els seus resultats!
S’aconsegueix una depilació:
° Efectiva ° Duradora ° Permanent

La professionalitat i l’experiència marquen
la diferència. Tu decideixes!
Tractament d’entre 4 i 6 sessions (1 sessió cada 3 mesos)

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL
Som al centre de Mataró
C. Melcior Palau 8, Baix 1a · Mataró
(al costat de la Plaça Granollers)
93 798 08 45 / 638 55 63 44
www.kormataro.cat
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El Llibre Gegant arriba
a les 41 edicions

Els castells passen al
migdia

L'acte torna al Pati del Cafè Nou i
coincideix de ple amb Sant Jordi

Els Capgrossos buscaran castells de 8 en
solitari, davant l'Ajuntament

Després de celebrar els 40 anys el 2016, el Llibre
Gegant de Contes de Mataró no faltarà a la seva cita
amb Sant Jordi i aquest any se celebrarà, de fet, el
mateix 23 d'abril. Després d'uns anys de dubtes, la
continuïtat de l'acte és garantida i la 41a edició tornarà al Pati del Cafè Nou, allargant una mica el radi
d'activitats Riera amunt.
Cap allà enfilaran el Correconte del Drac i el
Dragalió, que aniran en cercavila de foc des de l’Ajuntament fins al Pati del Cafè Nou. El recorregut d’enguany varia i passarà per la plaça de l’Ajuntament, la
plaça de Santa Maria, el carrer de Bonaire, La Riera,
fins a arribar al Pati. | Redacció

Els castells per Sant Jordi són un clàssic de la celebració de la diada a Mataró. Enguany, però i per
la coincidència en diumenge les construccions dels
Capgrossos de Mataró no es faran com acostumaven
a mitja tarda sinó que passen a les dotze del migdia,
en l'horari més típic dels castells. D'aquesta manera,
doncs, quedarà la tarda una mica més descomprimida d'horaris, dedicada per als Gegants i la Fogonada
de forma exclusiva.
Els Capgrossos actuaran en solitari al punt de
les dotze del migdia en la que serà la seva segona i
última actuació d'aquest mes d'abril, després de la
feta en l'aniversari del seu local d'assaig.| Redacció

Mostra del Llibre Gegant

Els Capgrossos per Sant Jordi

Daniel Ferrer

Arxiu

Un acte únic

Castells de 8

El Llibre Gegant de Contes té una màgia única,
que fa que cada conte i cada edició siguin del
tot genuïns. Des de les 11 fins a les 14 h, diferents
artistes de la ciutat il·lustraran sobre paper les
aventures que vulguin explicar els nens i nenes
de Mataró.

Els propòsits de la colla per la diada de diumenge, que se n'anirà amb tota probabilitat
fins als quatre castells i pilars de comiat, poden
anar en el mateix camí que en la darrera diada.
Repetir el 4 de 8 i la torre de 7 i potser estrenar
el 3 de 8, que encara no han intentat enguany.

Tot cultura llibre + castells.indd 1
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis
Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

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

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

Hores convingudes

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
drpereperez@hotmail.com
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Publireportatge

La Diputació de
Barcelona potencia el
Servei Local de
Teleassistència per arribar
als 100.000 usuaris

El Servei Local de Teleassistència (SLT) de la
Diputació de Barcelona amplia la seva cobertura
amb més serveis, més dispositius i més unitats mòbils d’atenció a les emergències. L’objectiu és passar dels 73.000 usuaris actuals als 100.000 l’any
2020, atenent la creixent demanda dels municipis.

Més Unitats Mòbils per
a un servei estratègic
L’ampliació del parc d’unitats mòbils del Servei és
una de les principals apostes d’aquesta nova etapa.

2P DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1768.indd 2

L’objectiu és passar d’11 a 29 vehicles, per atendre
més ràpidament emergències, incidències tècniques
o activitats programades

Model RET i teleassistència avançada
Una de les novetats més immediates és la posada
en marxa, a partir del mes d’abril, del model de
Resposta Eficient en Teleassistència (RET), que
permet establir un nivell de suport personalitzat, que
s’anirà modificant segons l’evolució de l’usuari, i que

18/4/17 10:31
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implica, també, l’assignació d’una tecnologia individualitzada i, per tant, el creixement dels dispositius
de teleassistència avançada, que aporten més seguretat. Entre aquests, es troben els detectors de foc o
fum, de mobilitat o de caigudes, i els dispositius de
teleassistència mòbil o de teleassistència adaptada
a les persones amb discapacitat auditiva o dificultats en la parla. L’objectiu és que el 2018 estiguin
en funcionament 20.300 dispositius d’aquest tipus.

Prevenir per no haver
de curar
La prevenció és un dels principals pilars del Servei
Local de Teleassistència, com ho demostra el fet
que el Centre d’Atenció emet més trucades de les
que rep. La teleassistència és, per tant, un servei
proactiu que va més enllà de la resposta davant
d’una emergència, reforçat amb la col·laboració
amb els Bombers de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, el Servei d’Emergències Mèdiques, el
Departament de Salut i el Servei de suport a les
Polítiques de Consum.
En aquesta etapa s’engeguen nous programes
d’atenció especial, com és el de detecció del deteriorament cognitiu a través de comptadors
d’aigua intel·ligents, per identificar canvis en els
patrons del consum habitual, i es para especial

2P DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1768.indd 3

atenció a la prevenció de la conducta suïcida,
partint de la formació dels tècnics.
També es consolidaran programes preventius que
ja estan en funcionament, com el protocol de detecció i actuació davant la sospita de maltractaments o el programa “Parlem de...” que inclou,
cada mes, fer trucades des del Centre d’Atenció a
persones amb criteris de risc sobre temes determinats, com poden ser la seguretat al carrer o la
prevenció d’incendis a la llar.

El Servei Local de
Teleassistència en xifres
El Servei Local de la Teleassistència de la Diputació
de Barcelona és un servei d’atenció domiciliària que
garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones en situació de risc per factors
d’edat, fragilitat, solitud o dependència. Funciona
les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any i ha atès
prop de 150.000 persones des del 2005. Actualment
té prop de 73.000 usuaris. És un dels serveis socials
amb més implantació territorial, amb una cobertura
de prop del 30% de la població major de 80 anys i
de més de 10% en els majors de 65 anys. L’any 2016,
el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de
Barcelona ha gestionat un total de 3.593.575 trucades amb persones usuàries.
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RECTA FINAL
Els equips de la ciutat afronten
l'últim tram de la temporada

TOTESPORT 1473 (1-2).indd 1
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el tot Esport

MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
Redactor el Tot Esport

Agenda
CASA

Roses, llibres... i esport
En el cap de setmana de Sant Jordi l'esport de Mataró vibrarà

VOLEIBOL 1a Catalana Masc.

Feia 11 anys que Sant Jordi no
queia en diumenge. Això fa que les
roses i els llibres es barregin amb
les cites esportives, moltes d'elles
de gran interès, i que es tancaran
amb el "clàssic" del futbol entre el
Real Madrid i el FC Barcelona el
diumenge al vespre.
I aquí a casa nostra, i començant
ja el dissabte, tenim, com es pot
veure a l'agenda d'aquí al costat,
molts partits que val la pena veure,
donant un cop de mà als nostres
equips. I no massa lluny en tenim
d'altres lluitant pels seus objectius:
a Arenys de Mar i Badalona (els
dos equips de bàsquet masculins),
a Sant Adrià (el CE Mataró de futbol), a Maçanet i Vilanova (els dos
equips d'hoquei).
Havent passat ja la Setmana
Santa, entrem en el tram decisiu dels
diferents campionats i els equips
estan ja a prop de complir, o no, els
seus objectius. De tot això tractem
en aquest número del Tot Esport,
fent una anàlisi del que queda fins al
final de les diverses competicions.

Dissabte 22 | 16 h | Pav. Euskadi

Ja tenim un títol (JH Mataró
femení en handbol) i un ascens
virtual (CV Mataró femení a la 1a
Catalana de voleibol).
Altres equips lluitaran per títols
del màxim nivell, com La Sirena
CN Mataró, primer per l'europeu i
després per l'estatal, i el Quadis CN
Mataró. Altres per l'ascens, com
el CE Mataró en futbol, el Mataró
Parc Boet en bàsquet, l'Iluro HC femení d'hockey, el Futsal en futbol
sala, el Platges de bàsquet femení,
o el Quadis CNM de tennis taula.
Però potser els que pateixen
més són aquells que lluiten per
no baixar, un fet sempre desagradable. I en aquesta situació tenim
el Joventut Handbol Mataró, que
guanyant aquest dissabte asseguraria la permanència, o la UD
Cirera, que rep el líder. O el Mataró
Feimat de bàsquet en situació crítica a la Lliga EBA i que s'ho juga
a Arenys en un derbi apassionant,
o els dos equips d'hoquei patins.
El que està clar és que l'esport de
Mataró vibrarà per Sant Jordi.

CV MATARÓ- AE VALLBONA

WATERPOLO Div. d'Honor fem.
LA SIRENA CNM- ST. ANDREU
Dissabte 22 | 16.30 h | Complex Joan Serra

TENNIS TAULA Div. d'Honor masc.
QUADIS CNM- LA ZUBIA
Dissabte 22 | 17.30 h | Complex Joan Serra

HANDBOL 1a Estatal

JOV. MATARÓ- OAR GRÀCIA
Dissabe 22 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL 3a Catalana

PLA D'EN BOET- MATARONESA
Dissabte 22 | 18 h | Mpal. Pla d'en Boet

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MATARÓ- GRAMENET
Dissabte 22 | 18.30 h | Palau Josep Mora

ATLETISME Lliga Catalana Clubs
VIC - GEIEG - ANDORRA - CA
LAIETÀNIA I GA LLUÏSOS
Diumenge 23 | 9.15 h fins 13.30 h | Estadi Mpal.

HOCKEY 2a Catalana Fem.

ILURO HC - SANT CUGAT
Diumenge 23 | 10.30 h | Mpal. d'Hockey

FUTBOL SALA 3a Divisió

FUTSAL MATARÓ - PINEDA
Diumenge 23 | 12 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana

UD CIRERA - FUNDACIÓ GRAMA
Diumenge 23 | 12 h | Mpal. Cirera

FUTBOL 3a Catalana

UD MOLINOS - VILASSAR DALT
Diumenge 23 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

El Personatge Andreu Novakosky Staffel
Atletisme CA Laietània
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S’acaba la fase regular

Última jornada de La Sirena abans de marxar a la F4 de Kirishi . | ARXIU

La Sirena acaba rebent el
tercer classificat i el Quadis
ho fa a Pamplona
Divisió d’Honor masculina

22a jornada (22 abril)
Molins - Sant Andreu
CN Barcelona - Canoe
Navarra - QUADIS CNM
Rub í- Terrassa
Barceloneta - Sabadell
Catalunya - Mediterrani
Classificació actual: Barceloneta 60, Sabadell 56, Terrassa 43, QUADIS CN MATARÓ
41, CN Barcelona 35, Canoe 33, Sant Andreu
31, Mediterrani 29, Navarra 15, Catalunya 12,
Molins 9, Rubí 7.

El Quadis CN Mataró tanca la lliga
amb desplaçament a Pamplona on
l’espera el WP Navarra, equip que
ja té la permanència assegurada i
no opta a entrar als “play-off”. El
partit es jugarà, com tots els de la
jornada, a les 18 hores.
Aquesta serà la 14a visita de
l’equip mataroní a Pamplona, incloses les que l’havien enfrontat
al Larraina. Fins ara ha perdut 4
vegades, n’ha empatat 3 i ha guanyat 6 vegades, incloses les tres
últimes temporades. A la 1a volta
a Mataró el triomf va ser contundent per 10-2.
L’equip mataroní té assegurada la quarta posició i, si guanyen
a Pamplona, podria aconseguir la
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tercera, si el Terrassa perdés davant
el Rubí. Sembla bastant improbable, ja que els rubinencs estan en
posició de descens. Per evitar-ho
han de guanyar i esperar que el
Molins perdi.
Interessant també la lluita per
les posicions de la 5a a la 8a, que
no estan decidides. I pel que fa al
Quadis pendents de veure si el rival
serà el CN Barcelona o el Canoe,
que s’ho juguen directament a la
Nova Escullera. L’equip barceloní en té prou amb un empat per
ser el 5è, i el probable rival del
Quadis. Però si guanya el Canoe
seria l’equip madrileny el que es
faria amb el 5è lloc, cosa que, suposem no agradaria massa als de
Beto Fernàndez, si acaben en el 4t
lloc, com és el més probable.

les 16.30 h el CN Sant Andreu, el
tercer classificat, l’equip contra el
que es trobarà després a semifinals.
L’equip de Florin Bonca ja té el segon lloc assegurat. Unes semifinals
que es disputaran a partir del 3 de
maig i després que, tant La Sirena
CNM com Sabadell hagin disputat
la Final Four de l’Eurolliga femenina a Kirishi els dies 28 i 29 d’abril.
Aquest partit contra el Sant
Andreu no té cap mena d’importància per a la lliga, però ha de ser
una bona pedra de toc de cara a la
cita europea.
Fins ara en partits de Divisió
d’Honor el CN Mataró i Sant Andreu
s’han enfrontat 17 vegades aquí a
Mataró (amb 6 partits de “playoff”) i el balanç és d'11 victòries
locals i 6 visitants.
El més interessant de la jornada està en la lluita pel quart lloc
que dona accés a les semifinals
del “play-off”, per enfrontar-se al
Sabadell. El “Medi” en té prou amb
un empat a Terrassa, però les egarenques podrien obtenir el quart
lloc si guanyen per més de 3 gols
i el Moscardó per a Rubí.
També hi ha interès més avall, ja
que l’equip del WP Zaragoza podria
eludir el descens si puntués a la
piscina del Dos Hermanas.

Divisió d’Honor femenina

22a jornada (22 abril)
LA SIRENA CNM - Sant Andreu
Sabadell - Concepción
Dos Hermanas - Zaragoza
Rubí - Moscardó
Terrassa - Mediterrani
Classificació actual: Sabadell 51, LA
SIRENA CN MATARÓ 45, Sant Andreu 40,
Mediterrani 28, Moscardó 26, Terrassa 25,
Rubí 15, Dos Hermanas 9, Concepción i
Zaragoza 5.

La Sirena CN Mataró acabarà la
fase regular rebent el dissabte a

Darrer partit del Quadis CNM. | ARXIU

Aniol Blanch campió
d’Espanya infantil amb
Catalunya
El passat diumenge dia 9 d’abril el
jugador del Centre Natació Mataró
Aniol Blanch es va proclamar campió d’Espanya infantil formant part
de la selecció de Catalunya, que dirigia el que havia estat jugador del
Quadis Svilen Piralkov. Catalunya va
derrotar a la final Andalusia per 13-8.
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Torna el futbol amb partits
importants

Recta final per als equips de mataronins de segona Catalana. | ARXIU

El líder visita Cirera i el CE
Mataró juga a Sant Adrià
En la diada de Sant Jordi tenim
dos partits importants per als dos
equips de la nostra ciutat de 2a
Catalana de futbol en la 29a jornada del campionat de lliga.
La UD Cirera juga a casa ni més
ni menys que davant el líder, la
Fundació Grama, segons tothom
l’equip més potent econòmicament
i gran favorit a l’ascens. L’equip
d’Antonio Gonzàlez buscarà la sorpresa, com ja la va donar contra la
Guineueta, per obtenir dos punts
que els permetin allunyar-se de la
zona de descens que els amenaça
seriosament. Però ho haurà de fer
molt bé, ja que l’equip colomenc
només ha perdut 3 dels 14 partits
jugats fora de casa. A la primera
volta a Santa Coloma el Cirera va
caure per un clar 3-0. És la primera visita de la Fundació Grama al
cap del Cirera, ja que és la primera
temporada que juga a 2a, després
del seu ascens.
I no cal dir que un triomf cirerenc
aniria de perles a l’altre equip de
la ciutat, el CE Mataró, que està
a dos punts del líder i que té un
EQUIP ................................................. PUNTS
Fund.Grama................................................ 55
CE MATARÓ.................................................53
Guineueta ....................................................52
Llefià ............................................................. 50
Sant Adrià ...................................................47
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desplaçament molt complicat al
Municipal del Besòs, on l’espera el
Sant Adrià, equip que està en 5è
lloc, a 6 punts del Mataró, i que té
encara esperances de poder atrapar
els de dalt. A casa seva els adrianencs han perdut 5 partits. Però
dels altres equips de dalt només hi
ha pogut guanyar el líder, el Llefià
hi va empatar i la Guineueta hi va
perdre. A la primera volta a Mataró
el resultat va ser d’1-0 favorable a
l’equip groc-i-negre. També és la
primera visita del Mataró al camp
del Sant Adrià, com a tal, ja que
aquest nom l’ha adoptat aquesta
temporada, després d’una fusió de
diversos clubs de Sant Adrià. Fa
dues temporades el va visitar com
a Catalana i l’equip groc-i-negre va
guanyar per 3-4.

29a jornada (22-23 abril)
LLAVANERES - Guineueta
Llefià - Besós BV
Carmelo - Badia
Martinenc B - Lloreda
CIRERA - Fundació Grama
Sant Adrià - CE MATARÓ
SANT POL - PREMIÀ MAR
Sarrià - Canyelles
Esportiu Can Pi - Europa B
29aJ (23-4)
CIRERA
S.ADRIÀ
LLAVANERES
Besós BV
Mataró

30aJ (30-4)
Carmelo
Llavaneres
Esp.Can Pi
SANT POL
CANYELLES

31aJ (7-5)
BESÓS BV
ESP.CAN PI
MARTINENC
Badia
Premià

El camí del CE Mataró i de la UD
Cirera i dels seus rivals
La 2a Catalana afronta el seu tram
decisiu. Fins ara han estat tres
equips els que han dominat el campionat. Primer va ser el Guineueta
l’equip que va ser líder durant 11
jornades. Després li va prendre
el relleu la Fundació Grama que
va ser líder durant les 8 jornades
següents. I en la tercera jornada
de la 2a volta va ser el CE Mataró
l’equip que va passar a comandar
la classificació durant 6 jornades.
Tot semblava anar molt bé però
una sèrie d’ensopegades han fet
que la Fundació Grama, l’equip amb
més potencial econòmic del grup
es tornés a fer amb el primer lloc,
que ha ostentat en les 4 últimes
jornades. Ara tenim cinc equips
encara amb opcions d’accedir a un
dels dos primers llocs que donen
l’ascens directe i el lloc de promoció, i això és el que els queda
(en minúscula partit que juguen a
casa i en MAJÚSCULA partits que
juguen a fora).
32aJ (14-5)
Badia
Martinenc B
Cirera
SARRIÀ
SANT POL

33aJ (21-5)
Llefià
CIRERA
CARMELO
FUN.GRAMA
Sarrià

34aJ (28-5)
LLOREDA
Carmelo
Besós BV
Sant Adrià
LLEFIÀ
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La lluita de la UD Cirera
Per la part de sota també tenim
emoció, amb l’altre equip de la nostra ciutat, la UD Cirera, ficat pel
mig. Per sota hi ha dos equips que
tenen només 18 punts i que semblen

tenir tots els números per baixar
(Carmelo i Esportiu Can Pi). Dels
quatre que veiem a la taula dos més
baixaran segur, i l’altre (el cinquè
per la cua) podria baixar segons la
puntuació respecte als classificats

en el mateix lloc en els altres dos
grups de Barcelona (baixen els dos
pitjors 14ns dels grups 2, 3 i 4). I
això és el que els queda als quatre implicats (en minúscula partits
a casa i en MAJÚSCULA a fora).

EQUIP ................................................. PUNTS
UD CIRERA ............................................... 30
Badia ............................................................. 30
Martinenc B ................................................29
Lloreda ..........................................................28

29aJ (23-4)
Fund.Grama
CARMELO
Lloreda
MARTINENC

32aJ (14-5)
GUINEUETA
FUN.GRAMA
MATARÓ
Besós BV

30aJ (30-4)
LLOREDA
Besós BV
EUROPA B
Cirera

31aJ (7-5)
Europa B
LLEFIÀ
Guineueta
CARMELO

33aJ (21-5)
Mataró
Lloreda
Canyelles
BADIA

34aJ (28-5)
CANYELLES
EUROPA B
PREMIÀ
Fun.Grama

Un altre derbi a la 3a Catalana al Pla d’en Boet
Recta final de temporada a
tercera divisió catalana
La 3a Catalana torna amb un altre
derbi al Pla d’en Boet el dissabte a
les 18 hores, on l’equip groc rebrà
la Mataronesa en un partit que és
més important per als locals que
ocupen la 15a plaça amb 29 punts,
només 2 per sobre de la zona de
descens, i després de la victòria
a La Llàntia continua necessitant
punts per allunyar-se del perill del
descens. L’equip arlequinat, tot i
que porta una mala ratxa, és 9è
amb 38 punts.
Desafortunadament, cap dels
equips de la ciutat té opcions d'ascens a segona catalana aquesta
temporada. I el que està més ben
classificat, que és la Llàntia ocupant
la setena posició de la taula amb

Imatges de l'enfrontament de la primera volta entre Mataronesa i Boet. | ARXIU

44 punts, disputa el seu partit el
mateix dissabte a les 19 hores La
Llàntia visitant el Vilassar B (10è
amb 35 punts).
I el diumenge al Municipal de
Vista Alegre-Molins, la UD Molinos
(6è amb 48 punts) rep el Vilassar
de Dalt (13è amb 32 punts).

Torrejón i Ouahabi a punt per
jugar les semis de Champions

Marta Torrejón i Leila Ouahabi. | FCB

Dues mataronines triomfen
amb el Barça femení de futbol
i amb Espanya
Dues jugadores mataronines, Marta
Torrejón i Leila Ouahabi, estan
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triomfant a l'equip femení del FC
Barcelona de futbol, que és líder
de la lliga estatal i que està classificat per a les semifinals de la
Champions, que jugaran el dissabte

29a jornada (22-23 abril)
PLA D’EN BOET - MATARONESA (DS 18 h)
Arenys Mar - Cabrils
Vilassar B - LA LLÀNTIA (DS 19 h)
Santvicentí - Premià Dalt
MOLINOS - Vilassar Dalt (DG 12 h)
La Salut - Young Talent Bad.
Cabrera - Argentona
Districte 030 CE - Turó Peira

vinent. I també han estat cridades
amb la selecció espanyola.
En la darrera jornada de lliga van
derrotar per 3-0 el Betis i dominen
la classificació, empatades a punts
amb l'Atlético de Madrid.
El dissabte vinent a les 18 hores rebran el París Saint Germain
a l'anada de la semifinal de la
Champions League femenina.
I a més totes dues van formar
part de la selecció espanyola que
va derrotar la setmana passada a
Bèlgica per un resultat d'1-4, i són
candidates a poder jugar l'Eurocopa d'aquest any amb l'equip de
Jorge Vilda.
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HANDBOL

Partit clau davant
l'OAR Gràcia

El Joventut HM buscará una victòria per aconseguir la permanència. | ARXIU

El dissabte el Joventut pot
assolir la permanència a la 1a
Estatal
El dissabte a les 18 hores, al Pavelló
Teresa Maria Roca, el Joventut
Handbol Mataró té un partit molt
important davant tot un històric
com és l’OAR Gràcia de Sabadell.
L’equip d’Àlex Viaña ha de trencar la
seva dinàmica de resultats negatius
(5 derrotes seguides) i obtenir un
triomf que li doni la permanència
a la 1a Estatal una temporada més.
Però atenció, perquè els vallesans
vénen també a assegurar la permanència. I caldrà millorar la prestació defensiva (l’equip mataroní és
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el més golejat del campionat) per
poder guanyar els dos punts que
serien definitius.
Fins ara hi ha hagut 10 enfrontaments entre Joventut i
OAR aquí a Mataró en partit de
Primera Estatal i el balanç és
de 8 victòries mataronines i només 2 de sabadellenques. Un balanç positiu per als mataronins.

28a jornada (22 d’abril)
JH MATARÓ - OAR Gràcia
Sant Cugat - Granollers B
Salle Bonanova - Sant Esteve Palautordera
Palautordera - Esplugues
Sant Joan Despí - Bordils B
Montcada - La Roca
Sarrià - Sant Martí
Sesrovires - Sant Quirze

La Salle Bonanova amb només
9 punts ja ha baixat però queda
una plaça de descens per assignar
i hi ha fins a 8 equips que encara
podrien baixar.
El Joventut Mataró, que ja va
guanyar a Sabadell per 30-35, en
té prou amb guanyar l’OAR Gràcia
per obtenir la salvació. Però si no
es guanya aquest partit i després
es perd a Bordils, aleshores l’equip
mataroní podria haver-s’ho de jugar
a la darrera jornada a casa davant
el Sant Joan Despí, i no seria massa agradable. Per tant el millor és
assegurar tan aviat com es pugui
la permanència.

Classificació actual: Granollers B 49, Sant
Martí Adrianenc 48, Sarrià 43, Sant Quirze
39, Sesrovires 37, Sant Joan Despí 30, La
Roca 29, Sant Cugat 21, Montcada i Sant
Esteve Palautordera 20, JOVENTUT MATARÓ
19, Palautordera 18, OAR Gràcia 17, Esplugues
16, Bordils B 15 i Salle Bonanova 9.

AIXÒ ÉS EL QUE QUEDA
Aquest és el calendari dels equips
que estan implicats en la lluita per
evitar la segona plaça de descens,
en les tres jornades que queden.
En majúscula hi trobem els partits
fora de casa i en minúscula els partits a casa.

EQUIP ................................................. PUNTS
SANT CUGAT ...............................................21
MONTCADA ................................................ 20
S.ESTEVE P. .............................................. 20
JH MATARÓ ................................................ 19
PALAUTORDERA....................................... 18
OAR GRÀCIA ...............................................17
ESPLUGUES ................................................ 16
BORDILS B .................................................. 15

28aJ (22-4)
Granollers B
La Roca
BONANOVA
Oar Gràcia
Esplugues
JH MATARÓ
PALAU
SJ DESPÍ

29aJ (29-4)
OAR GRACIA
ST QUIRZE
Sarrià
BORDILS B
LA ROCA
Sant Cugat
SJ DESPÍ
JH Mataró

30aJ (6-5)
Bordils B
S. Martí Adr.
SESROVIRES
S.J. Despí
Sant Quirze
BONANOVA
La Roca
ST CUGAT
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

GRES EXTERIOR
IMITACIÓN MADERA
PORCELÁNICO
Mod. NATURA
21,8 x 90,4

PORCELÁNICO
Mod. CERES
22x65

Antideslizante C3.

Antideslizante C3.

También disponible
en C1 para interior

12,31

por sólo

por sólo

€/m2

GRIS

2P GRESS ARGENTONA 1768.indd 2

HAYA

ROBLE

8

€/m2

CENIZA
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SÓLO HASTA
EL 30 DE ABRIL
Plato pietra 120 X 70 blanco
100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

SIN LÍMITE
DE UNIDADES

127,50

€/Ud.

· 120 x 80 Mismo precio.
· Disponible en más medidas.

Conjuntos STREET Pack

40 % Dto.

Conj. STREET
50 F-35, 2 cajones
mueble + pica
+ espejo

Conj. STREET
50 F-35, 2 Puertas
mueble + pica
+ espejo

Antes

225

Antes

175

€/Ud.

Ahora

135
Colores disponibles:

€/Ud.

Ahora

105

€/Ud.
Nogal arenado
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PRECIOS IVA NO INCLUIDO

SÓLO HASTA EL 30 DE ABRIL

Gris arenado

Blanco

€/Ud.

Antracita
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BÀSQUET

El Mataró Feimat se la juga
en el derbi contra l'Arenys

El Mataró buscarà tornar a vèncer l'Arenys. | ARXIU

Els mataronins necessiten guanyar els dos partits
que queden si volen intentar
aconseguir la permanència
directa
Ja només queden dues jornades
per al Mataró Feimat. Dues jornades on es decidirà si haurà de jugar
l'eliminatòria de permanència (el
penúltim del grup C1 juga contra
l'avantpenúltim del C2 amb factor
pista per als segons, i a l'inrevés)
o si, per contra, podrà arribar a

salvar-se directament sense haver
de passar pel tràngol.
Els de Charly Giralt necessiten
guanyar els dos partits que queden
per intentar aconseguir la permanència directa, i el primer assalt
serà aquest dissabte 22 a les 19
hores, en jornada unificada, en el
derbi maresmenc davant l'Arenys.
Recordem que va ser precisament contra l'Arenys al Mora quan
es va trencar la terrible mala ratxa que portava l'equip, just al

començar aquest 2017, on només
es compten els partits per victòries al Mora, ajudats també gràcies
al fitxatge del dominicà Cabrera,
un pivot que s'ha mostrat absolutament determinant a lliga EBA.
Fora de casa, per això, amb un
calendari molt exigent, només s'ha
aconseguit vèncer un partit, davant d'un rival directe com és el
grup Barna. Ara, si volen somiar
amb la permanència assegurada,
no els queda cap altre remei que
derrotar l'Arenys aquest cap de
setmana de Sant Jordi.

25a jornada (22 d’abril)
ARENYS BÀSQUET - MATARÓ FEIMAT
Sant Nicolau - Collblanc
Santfeliuenc - Calvià
JAC Sants - Grup Barna
Cornellà - Castellbisbal
Olivar - Salt
Menorca - Martorell

Classificació actual: 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.

Les fases d'ascens ja són a
tocar en la Copa Catalunya
El Mataró Parc Boet només
necessita una victòria per
assegurar-se el títol de lliga
Els nois d'Alberto Peña, que ocupen
la primera plaça de la classificació,
necessiten sumar una victòria en
els dos partits que resten per aconseguir el títol de lliga i el factor pista a favor i un rival, a priori, més
assequible a l'eliminatòria prèvia
a la Final Four d'ascens a lliga EBA.
La primera oportunitat arribarà
aquest dissabte dia 22 a les 19.30 a
Badalona, quan s'enfrontarà amb
el Badalonès, equip a qui ja van
derrotar a la primera volta en un
partit ajornat per motius tècnics.
Si no és així, encara tindrien una
altra oportunitat la setmana vinent,
aquest cop sí, a l'Eusebi Millan, just
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El Platges, a mantenir el 4rt. | ARXIU

El Platges de Mataró buscarà
mantenir-se a fases
El Boet, a punt del títol. | ARXIU
El dissabte 22 a les 18.30 el Platges
abans de les fases d'ascens. Un de Mataró rebrà la visita del Draft
escenari on els taronges només Gramenet, actual tercer classifihi coneixen la victòria.
cat. Les mataronines encara tenen
opcions de superar-les a la taula
classificatòria, una circumstància
25a jornada (22 d’abril)
que podria ser determinant per
Badalonès - MATARÓ PARC BOET
evitar el Barça CBS a primera ronClassificació actual: MATARÓ PARC BOET, da de fases.
44; Sant Josep, 43; Vic i Sant Cugat, 42;
Classificació actual: Barça CBS, 29; CerArtés, 40; Santa Coloma, 39; Granollers,
danyola i Gramenet, 26; PLATGES MATARÓ,
36; Sant Narcís, 34; Badalonès, 33; CN
24; Almeda, 23, GEiEG, 22; Roser , Jet
Sabadell, 32; Sant Quirze, 31; Bisbal, 30;
Qsport i Viladecans, 19; i CN Terrassa, 18.
Sant Gervasi i Pia Sabadell, 29.
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El Mis Ibérica CH Mataró vol
certificar la permanència

El Mis Ibérica buscarà aconseguir la permanència aquesta jornada. | ARXIU

Sense opcions d'ascens,
els mataronins no volen
complicar-se la vida i assolir la salvació al més aviat
possible
A l’equip entrenat per Quim López
li queden quatre partits per acabar la competició de lliga, i amb
les opcions d’ascens virtualment
finiquitades, ara el que toca és certificar la permanència com abans
millor, ja que continua la igualtat a

la zona mitja de la taula i tan sols
12 punts separen la zona d’ascens
de la de descens, els que queden
en joc. Els mataronins es troben a
3 punts del Vilanova, que ocupa la
darrera plaça de descens, després
que el Raspeig i el GEiEG ja hagin
perdut la categoria.
El primer repte és guanyar
aquest dissabte a la pista d’un rival directe, el Maçanet, que ara
mateix es troba un punt per sobre.

El Medicare System té sis
finals per lluitar per la salvació

Puntuar allà seria clau, sobretot sumar una victòria que podria deixar
la salvació molt a prop. La pròxima
setmana reben l’Arenys de Munt,
que encara ha de certificar l’ascens
i per tant serà un derbi complicat,
després visiten al Sant Feliu, que
encara podria tenir alguna opció
llunyana d’ascens, i per acabar reben el Tordera en un derbi que pot
ser intrascendent per a ells, però
de ben segur que igualment serà
interessant, com sempre.

23a jornada (22 d’abril)
Tordera 12 - 3 Raspeig
Barça B - Sant Cugat
Sant Feliu - Vilanova
Calafell - Lleida Alpicat
Palafrugell - Asturhockey
Shum Maçanet - MIS IBÉRICA CHM
ARENYS DE MUNT - GEiEG
Classificació Actual: Palafrugell 46;
Arenys de Munt i Asturhockey 40; Sant
Cugat 39; Sant Feliu 36; Tordera 34; Alpicat
33; SHUM Maçanet 32; MATARÓ i Barça B 31;
Calafell 30; Vilanova 28; GEiEG 12; Raspeig
(+1) 4 punts.

descens, com a mínim temporalment. A Mataró es va superar a les
del Garraf per 5-1, a veure si allà es
poden sumar els tres punts també.
Entre la resta de partits que queden destaquen la visita de l’Sfèric
Terrassa a Mataró el 6 de maig i el
del Rivas las Lagunas el 20 de maig,
els altres dos rivals directes. Partits
molt importants pels interessos
mataronins, i ben segur que amb
el suport del seu públic i del Front
Mataroní ho poden aconseguir.

25a jornada (22 d’abril)
La permanència ja no sembla impossible. | ARXIU

Les mataronines buscaran
aconseguir una salvació que
fa setmanes semblava altament improbable
Les noies d’Albert Larrea encara es
troben en zona de descens, però
amb moltes més opcions d’assolir la
permanència que fa unes setmanes,

TOTESPORT 1473 (7-9) .indd 2

ja que té tres equips per damunt a
l’abast, el Vilanova a un punt –tot i
que amb un partit menys–, el Rivas
a dos i l’Sfèric Terrassa a quatre.
La primera final és precisament a
la pista del Vilanova, i per tant és
un partit clau, ja que amb la victòria es podria sortir de la zona de

CP Vilanova - MEDICARE SYSTEM CHM
Classificació Actual: 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.
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Mataró, seu de la 2a jornada del
Campionat de Catalunya de Clubs

El Centre Atlètic Laietània va dominar la primera jornada. | ALBA COLL

El diumenge al matí l’Estadi
Municipal, i sota l’organització del
GA Lluïsos Mataró, acull la segona jornada de la primera fase del
Campionat de Catalunya de clubs
d’atletisme, amb la participació del
club organitzador, del CA Laietània,
del Vic, del GEiEG de Girona i del
Valls d’Andorra.
El festival comença a les 9.15 i
s’allargarà fins a les 13.30. En aquesta segona jornada es disputa la meitat del programa atlètic i la puntuació es fa segons la taula hongaresa.

A la primera jornada disputada a
Vic, el CA Laietània va aconseguir
el primer lloc, però el còmput global amb tots els festivals celebrats
a Catalunya, va quedar en 9è lloc,
mentre que el GA Lluïsos és 24è.
Els vuit primers equips disputaran la final A el pròxim mes de maig
i el Laietània està a 700 punts del
Lleida, que va disputar la primera
jornada a casa, cosa que sempre
afavoreix. L’altre equip mataroní,
el GA Lluïsos, lluitarà per poder
entrar a la final C.

Darrer partit de la primera fase de
la Divisió d’Honor per al CNM

L'equip del Quadis CNM. | ARXIU

Ja amb la classificació per a les
fases d’ascens a la butxaca, l’equip
del Quadis CN Mataró rep el dissabte a les 17.30 hores l’equip granadí
de La Zubia.
Serà un bon moment per comprovar els progressos de Xavier
Peral i Sergi Grau després de la
seva estada a Xangai, a la Xina,
junt amb altres components de la
selecció catalana.
L’equip mataroní ja té el tercer
lloc del grup assegurat per darrere de Mediterráneo de València i
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L'Iluro HC rep la
visita del Sant Cugat
L’equip femení de l’Iluro HC
juga el diumenge a les 10.30 hores al Camp Municipal d’Hockey en
l’avant-penúltim partit de la lliga de
2a Catalana, rebent el Sant Cugat.
L’equip ilurenc ocupa la quarta
posició amb 37 punts i el santcugatenc és segon amb 41 punts, i per
tant és una bona opció d’acostar-se
als llocs de privilegi. De tota manera les noies de l’equip taronja ja
tenen pràcticament assegurada la
presència a les fases d’ascens que
ja van jugar la temporada passada.
L’equip masculí, que juga la fase
de permanència a 1a Catalana,
es desplaça al camp del Vallès
Esportiu, també el diumenge a
les 10.30 hores. L’equip mataroní
és tercer per la cua amb 11 punts i
encara no té la permanència assegurada, ja que baixen els dos últims
i només tres punts els separen del
penúltim.

Buch a un pas de la
final de lliga

Helios de Saragossa. A l’altre grup
els tres clubs classificats seran el
Collado, el Cambados i el Vilagarcía

El seu conjunt, l'Spar Citylift
Girona, domina la semifinal
davant del Lacturale Araski

L’equip femení acaba en 7è lloc
del grup de la 1a Divisió Estatal
L’equip femení del Quadis CN
Mataró que participa a la 1a Divisió
Estatal va guanyar els tres partits en la darerra fase celebrada
a Mataró.
L’equip format per Cati Zamorano, Irene Delgadillo, Mar Teodoro
i Júlia Higueras, va derrotar al
Mediterràneo de València (1-5),
CAI Santiago (3-4) i Burjassot (06). Amb aquests tres triomfs l’equip
ha acabat en 7è lloc del seu grup
de la 1a Estatal i tot i no poder accedir a la fase d’ascens, s’ha anat
demostrant el progrés de les joves
jugadores mataronines.

La mataronina Rosó Buch està gaudint de gran protagonisme a les
files de l'Spar Citylift Uni Girona
que, actualment està disputant
els playoffs per al títol de la Lliga
Femenina.
Les gironines, que es van classificar directament per a semifinals
després d'acabar segones a la fase
regular de la lliga.
La Rosó va anotar 9 punts en
aquest primer partit de semifinals,
en 25 minuts de joc. També hi va
sumar 2 rebots i 6 assistències. A
més a més, ha anat guanyant importància a mesura que ha anat
avançant la temporada, on acumula unes mitjanes de 7 punts i 3
assistències.
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Gran actuació mataronina al Campionat de
Catalunya Promoció de Taekwondo

Els diferents participants i guanyadors del Tonbal i el Hwarang. | CEDIDES

Entre el Tonbal i el Hwarang
van aconseguir més de trenta
medalles al Campionat
Aquest diumenge es va celebrar el
Campionat de Catalunya Promoció
de Taekwondo de la modalitat de
Poomsae, al Poliesportiu Municipal
de la Mar Bella de Barcelona. Amb
una participació de més de 500
competidors i en el que els clubs
mataronins del Hwarang i el Tonbal
hi van participar aconseguint bons

resultats i sumant un total de 33
medalles entre els 2 clubs, 20 per al
Tonbal (dividides en 10 ors, 7 plates
i 3 bronzes) i 13 per al Hwarang (7
ors, 4 plates i 2 bronzes).
Pel que fa als ors del Tonbal,
van ser per a: Ariana Larrosa
(Aleví-A), Wail Eddehbi (Aleví-A),
Abel Moya (Aleví-B), Alejandro
Corpas (Aleví-B), Saul Avellaneda
(Infantil-A), Jan Sánchez (Infantil-B),
Adrià Casado (Cadet-B), Rubén

El Futsal Aliança Mataró
buscarà mantenir el liderat

Ponz (Sènior 2B), Ariana Larrosa
- Judith Gómez - Abril González
(Trio Aleví Femení) i Wail Eddehbi Sergi Serpukhovitinov - Pau Gallego
(Trio Aleví Masculí).
I pel que fa al Hwarang: Jordi
Villalobos (Aleví), Michelle Luque
(Aleví), Carla Vázquez (Infantil-A),
Paula Luque (Infantil-A), Laia
Maynou (Cadet-B), Maria Correro
(Júnior) i Eva Medreruelo, Vázquez
i Luque (Trio Infantil femení).

El masculí del Volei
Mataró a salvar-se
Partit vital per a les opcions
de permanència del Volei
Mataró

Camí de l'ascens. | ARXIU

Els d'Albert Sabaté tenen un
partit assequible
davant del Pineda, el cuer de
la classificació
L'Aliança Mataró segueix encapçalant el seu grup de tercera divisió
buscant l'ascens de categoria. Ho fa
amb 2 punts d'avantatge respecte
del Canet, el segon classificat de
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la taula. Per a mantenir aquesta
diferència el conjunt que entrena Albert Sabaté, que des que va
agafar l'equip encara no coneix la
derrota, rebrà la visita del cuer, el
Pineda, en un derbi maresmenc
que, a priori, hauria de ser assequible per al conjunt vermell, aquest
diumenge a les 12h.

El dissabte a la tarda l’equip masculí del CV Mataró té un partit important al Pavelló Euskadi en la
seva lluita per la permanència a
la 1a Catalana. Serà a les 16 hores
quan rebrà l’AE Carles Vallbona
de Granollers.
L’equip mataroní és tercer per la
cua amb només un punt d’avantatge
sobre la zona de descens, mentre
que els granollerins estan 4 punts
més amunt en el 2n lloc d’aquesta
fase. No cal dir massa sobre la importància dels punts en joc.
L’equip femení, amb l’ascens virtualment assegurat, es desplaça
a Vilafranca a les 17.45 hores del
dissabte, per continuar sumant i
tenir-lo del tot a la mà.
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ENTREVISTA

Diana Cuadras: "Tenim un somni"

anaven tres persones i era molt important fer bé les guàrdies però en
tractar-se d'una prova de 24 hores
es fa molt difícil i acaba sent una
competició molt dura. Malgrat la
felicitat de l'arribada, l'esgotament
era més que evident.
Diana Cuadras a l'embarcació en una imatge del Salaó. | CEDIDES

Entrevistem Diana Cuadras,
impulsora de la iniciativa:
"Mataró Creua l'Atlàntic"
Com sorgeix la iniciativa?
És personal meva. Jo porto la direcció de l'Escola de Vela de Mataró i
tenia ganes d'engegar algun tipus
d'escola de creuer. Buscar gent que
tingués el somni de creuar l'Atlàntic
i crear sinergies entre tots els que
ens agrada per a poder acabar-ho
realitzant.
Vaig animar a gent de l'escola i,
a poc a poc, cada cop s'està apuntant més gent
La idea inicial és creuar l'Atlàntic
a la Mini Transat, no?
Sí, la Mini Transat és una competició que es realitza cada dos anys,
surt de França, baixa a Canàries i
després creua tot l'Atlàntic sense
parades en un trajecte que dura,
aproximadament, una mica més
d'una setmana. És una regata en
solitari. I abans, hi ha tot un circuit
per a classificar-se per a la regata
que pot ser en solitari o a 2.
I esteu parlant d'anar a l'edició
del 2021?
Sí, perquè poder anar-hi requereix
tota una preparació. Hem d'anar
fent regates i entrenaments per
poder arribar-hi bé. Al 2019 ja hauríem de tenir l'embarcació amb
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la que participarem. De moment
ja vam adquirir una embarcació
puntera, per a poder entrenar i
anar participant en les regates,
però l'objectiu, com a mínim, seria poder aconseguir-ne una altra.
A més a més es tracta d'una iniciativa integradora també per a
discapacitats.
Sí, jo ja treballo amb gent discapacitada i és la meva filosofia. A
l'anar animant a la gent de l'escola
de vela per participar-hi, i considerant que a la mateixa escola ja hi
ha persones discapacitades, el que
no podem fer és posar barreres.
Ara mateix som una vintena de
persones apuntades a 'Mataró creua l'Atlàntic', quatre de les quals
són discapacitades (dues físiques
i dues amb dificultats cognitives).
Fa deu dies ja vau participar a
la Petrolera del Garraf. Com va
anar?
A la Petrolera hi vam participar cinc
membres de la iniciativa. Els germans Eugeni i Sergi Regi, en Miquel
Àngel Latorre, l'Àlex Ballester i en
Pol Poza i la veritat és que en vam
sortir molt contents. Nosaltres no
hi vam participar pensant en treure resultats competitius sinó per
estrenar-nos en una regata de 24
hores com a preparació de la Mini
Transat. A la nostra embarcació hi

Com decidiu qui participa en les
regates?
Tenim un sistema de puntuació segons els entrenaments que hem
anat realitzant. Per a participar-hi
els regatistes havien d'haver participat a dues o tres regates, entre elles
alguna de més de 12 hores incloent
nit a l'embarcació. A més a més,
també s'havien d'haver realitzat
hores de manteniment de l'embarcació. Bàsicament, qui hagi navegat i s'hagi implicat en la iniciativa.
Quins objectius teniu pel que queda de temporada?
Doncs anar fent regates i entrenaments. Hem d'entrenar molt i fer
travesses llargues que passin de 12
hores. De cara a l'any que ve, tornar
a participar a la Petrolera i fer la
Mare Nostrum, que és una regata
que dura 4-5 dies sense aturades
sortint del Garraf i recorrent les
Illes Balears.
Us desitgem molta sort...
Moltes gràcies. Això és un somni
per a tots nosaltres. L'objectiu no
és només que una sola persona ho
aconsegueixi, sinó haver creat un
grup de treball que s'ho passa bé i
que ha après a participar en regates
llargues creant sinergies entre tots
nosaltres i, perquè no, si fos possible fer una travessa per l'Atlàntic
amb un creuer més gran i poder-hi
participar diverses persones.
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Imatges

La Processó del Dijous Sant al barri de Cerdanyola, en imatges
Daniel
Ferrer

Tot imatges dijous.indd 1
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Com es deia el personatge que
interpretava Keanu Reeves a
Matrix?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1766
"Buried"

Un moment de la pel·lícula Pàtria

'Pàtria' competirà al FIC-CAT
El film sobre Otger Cataló compta amb Boris Ruiz
Cinema: Redacció

La pel·lícula Pàtria. La Llegenda
d'Otger Cataló i els 9 barons de
la fama dirigida per Joan Frank
Charansonnet, inaugurarà la desena edició del Festival Internacional
de Cinema en Català, que tindrà
lloc a Roda de Berà del 5 a l'11
de juny. Es tracta d'una estrena a
Catalunya, prèvia la seva estrena
oficial als cinemes el dia 9 de juny.
Competirà en la Selecció Oficial i
per tant optarà als premis del jurat al Millor Llargmetratge, Guió,
Llargmetratge del Jurat, i Premi
del Públic.

Tot Cinemes 1768.indd 3

Pàtria és un film que narra la
llegenda d’Otger Cataló, una història que parla dels propis orígens de Catalunya. La pel·lícula
va endavant i enrere entre els
segles XV i VIII, ja que explica
com les gestes d’aquest cavaller
got són transmeses oralment a
un monjo a l’època medieval. El
repartiment està encapçalat per
primeres figures de l’audiovisual
català com el mataroní Boris Ruiz,
Miquel Sitjar, Miquel Gelabert,
Joan Massotkleiner, Àngels Bassas,
Ali El Aziz i el mateix Joan Frank
Charansonnet.

Guanyadors:
· Mercè Codosal González
· Cristina Casellas Coll

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS
UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més iinformació a:
www.totmataro.cat/cinema
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JOHN WICK

A FONDO

ESPACIO ENTRE NOSOTROS

Un llegendari assassí es veu obligat a
tornar a delinquir pel jurament fet a un
antic soci, el qual vol obtenir el control
d'un grup internacional d'assassins. Un
viatge ple d'adrenalina per lluitar amb
els assassins més perillosos del món.
Direcció: Chad Stahelski
Intèrprets: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Bridget Moynahan
122min

Una família marxa de vacances però
una discussió fa que vulguin girar cua i
tornar a casa. De sobte, s'adonen que no
poden controlar el vehicle i que la velocitat s'ha bloquejat a 130km/h. Totes les
maniobres per frenar són inútils.
Direcció: Nicolas Benamou
Intèrprets: José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux
91min

Un jove de setze anys que ha crescut al
planeta Mart s'enamora d'una jove de la
Terra amb la que s'ha estat comunicant.
D'aquesta manera comença el viatge per
poder veure-la. Una història d'amor de
ciència-ficció.
Direcció: Peter Chelsom
Intèrprets: Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino
121min

LA ALTA SOCIEDAD

STEFAN ZWEIG

LA PROFESSORA

A l'estiu del 1910 diversos turistes han
desaparegut a les platges de Costa
Canal i els inspectors descobreixen que
l'origen es troba a la badia Slack. Allà hi
viuen una petita comunitat de pescadors
que es veuran sacsejats pels successos.
Direcció: Bruno Dumont
Intèrprets: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi
122min

Un drama biogràfic sobre l'intel·lectual
d'origen austríac Stefan Zweig que se
centra en els anys d'exili de l'escriptor i
activista social. La seva condició de jueu
el va portar a fugir del règim nazi i a
refugiar-se a París i, després, a Londres.
Direcció: Maria Schrader
Intèrprets: Tómas Lemarquis, Barbara
Sukowa, Nicolau Breyner
106min

L'arribada de la nova professora a
l'escola del suburbi de Bratislava, altera
la vida de pares i alumnes. El director i
els pares volen fer-la fora però les seves
connexions amb el Partit Comunista fan
que tots se sentin amenaçats.
Direcció: Jan Hrebejk
Intèrprets: Zuzana Mauréry, Zuzana Konecná, Csongor Kassai
102min
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Overbooking de
gegants al carrer

El millor colofó en
forma de correfoc

La trobada de Gegants de Sant Jordi és la
més antiga de Mataró

El Drac torna a ser el protagonista de la
Fogonada, per tancar la diada

Si és Sant Jordi, toca aglomeració de gegants. Tot
i ser diumenge, amb el que algunes colles potser
fallen, s'espera que siguin una cinquantena les figures, entre gegants i nans, que surtin al carrer per
celebrar Sant Jordi. De fet, la trobada de Gegants
és l'acte geganter per excel·lència, més antic que la
Gegantada de Les Santes. A diferència de quan és
Festa Major, a més, tots els gegants acaben ballant
davant l'Ajuntament i fent dormida.
No faltaran a la cita, tancant el recorregut, els
Gegants de la Família Robafaves que des de dilluns
passat dormen a l'Ajuntament perquè la mainada i
les escoles els puguin visitar. | Redacció

Com molt bé resumien els Tabalers Do Maresme
en el seu compte de Facebook, no hi ha partit de
futbol que valgui el que val la Fogonada. El Drac de
Mataró tornarà a ser el gran protagonista d'aquest
correfoc familiar sense el qual és impossible entendre
Sant Jordi a Mataró. La lliure versió de la llegenda
de Sant Jordi, amb el boc pervers que fa dolent el
Drac i l'estira-i-arronsa amb el cavaller per salvar
la princesa, tornarà a marcar el pas per les places
Gran, de Santa Maria i de l'Ajuntament.
En cadascuna d'elles hi haurà voltafocs que ompliran d'espurnes les places. I el concert de La Coixinera
tancarà la celebració.| Redacció

Els gegants surten per Sant Jordi

La Fogonada de l'any passat

Daniel Ferrer

Daniel Ferrer

El recorregut

Amb alumnes

La concentració de la Trobada de Gegants es
farà al Pati del Cafè Nou i el recorregut passarà
per la Muralla de la Presó, el carrer d’Argentona,
el carrer de Bonaire, el carrer Francesc d’Assís,
la plaça de Santa Maria, carrer Nou, per baixar
La Riera i acabar a l’Ajuntament.

El darrer dels voltafocs de la Fogonada, un
cop el Drac torna a ser bo, és sempre el més
espectacular. La música de la Fogonada la interpretarà la Coixinera juntament amb alumnes
de música tradicional de l'Escola Municipal de
Música de Mataró.
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Oci, Restaurants
i gastronòmic

Restaurant Caliu
Text: Jordi Gomà

Amb vistes al tramvia de la plaça Granollers i
una terrassa privilegiada, acaba d’obrir fa menys
d’un mes el Restaurant Caliu, que ofereix cuina
mediterrània i carns a la brasa, sempre buscant la màxima qualitat però ajustant molt els
preus. El xef té més de 40 anys d’experiència i
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Daniel Ferrer

ho demostra amb elaboracions que respecten
la tradició de la cuina catalana però amb una
cuidada presentació. Tracten molt bé la carn a
la brasa, des dels peus de porc a l’entrecot de
vedella de 400g, passant pel magret d’ànec o
el pollastre, amb sis tipus de salses casolanes
a triar. Si preferim peix, també tenen plats interessants com el bacallà confitat amb mel i
taronja o el turbot a la planxa amb verdures al
grill i romesco.

19/4/17 12:47
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Al seu menú diari, per tan sols 9,50€, hi podem
trobar plats tan atractius com el timbal de salmó,
les faves i pèsols amb gambes i sèpia o el tronc
de lluç farcit d’espinacs, gambetes i ceba, entre
d’altres. El dissabte també tenen menú al migdia,
per 13€, i el diumenge passa a ser de 16€. A les
nits tenen carta i menús per a grups –que poden
aprofitar el gran i espaiós saló interior– a partir de
20€. Les postres també són casolanes, i l’estrella
és el viatge a l’Havana, un sorbet de llimona casolà amb essència de llima verda natural i menta
fresca, regat amb un toc de rom, i també destaca
el gelat fregit.
A la seva gran terrassa, amb sol tot el dia per estar
molt ben orientada, també s’hi poden degustar tapes a totes hores –com els bunyols de bacallà amb
confitura de tomàquet, els calamars a la romana,
les patates braves casolanes o el pernil ibèric–.
També fan esmorzars de forquilla, sigui de brasa,
truites o ous ferrats amb cansalada i mongetes, a
no ser que preferim triar un dels seus entrepans.

Especialitat de la casa: Una de les especialitats
de la casa són les cassoletes, cada dia en trobem
una al menú i poden ser per exemple de fideuà
de la Costa del Maresme amb allioli, l’arròs mar i
muntanya o l’arròs negre. Segons la temporada
aniran variant, de manera que cada dia trobarem
alguna sorpresa en forma de cassoleta
Vi recomanat:
El Ramon Bilbao, un criança de la Rioja

Restaurant Caliu
Via Europa 26, local 1. Mataró.
Tel. 931 574 328 / 658 878 907
Obert de dilluns a diumenge de 8 a 23h,
tots els dies de l’any.
Facebook: @Caliurestaurantmataro
Instagram: @Caliu_mataro

2P CALIU 1768.indd 3
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Gaudium
Text: Jordi Gomà

Després de 6 anys, des del Gaudium volen agrair la
confiança dels seus clients amb un gir en l’orientació
de la seva cuina, buscant un salt de qualitat i mirant
més cap a la cuina tradicional. El nou xef està especialitzat en peixos, arrossos, fideuà, sarsueles o calderetes, entre d’altres, i aquests seran els protagonistes de
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Anna Aluart i Daniel Ferrer

la nova carta. El menú diari, amb una relació qualitat
preu excel·lent, cada dia oferirà un arròs o fideuà de
diferent tipus, des de l’arròs negre a l’arròs mar i muntanya, entre d’altres. A la carta a més hi podem trobar
plats com els xipirons saltats amb botifarra negra o
les gambes saltades, i els que prefereixin més la carn
també tenen opcions com l’espatlla de cabrit o de xai al
forn, o la carn de porc ibèric. A més de la carta, sempre
oferiran suggeriments amb producte de temporada.
No tan sols tenen el menú diari entre setmana, sinó

19/4/17 12:17
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que també tenen menú de cap de setmana i un altre
degustació que estarà sempre disponible, per tal que
sempre s’hi pugui menjar de primera sense que la cartera pateixi més del compte. S’ha de tenir en compte
que tenen un saló interior privat amb capacitat per a
unes 60 persones, a més de la cinquantena que caben
a la sala principal, i per tant és un bon lloc per dinars
i sopars d’empresa. Fan menús a mida per a grups,
que el converteixen en un lloc ideal per a celebrar-hi
qualsevol tipus d’esdeveniment, sigui amb la família o
amb els amics. El Gaudium ara es converteix en una
magnífica opció al centre de Mataró pels adeptes a la
cuina marinera tradicional i els arrossos.

Especialitat de
la casa
Els protagonistes de la carta seran els arrossos i
les fideuàs, en trobarem una dotzena per triar, com
per exemple l’arròs a banda, l’arròs Parellada, la
paella de verdures, la fideuà negra, l’arròs muntanyès, la paella valenciana, l’arròs de sèpia i calamar o diversos tipus d’arròs caldós, entre d’altres
Vins recomanats:
El Mar de Frades, de les Rias
Baixas, o el Viñas de Anna
de Catalunya.

Gaudium
C/ Muralla de Sant Llorenç, 22. Mataró.
Tel. 93 796 03 87
info@gaudiummataro.com
Horari de cuina: de dilluns a dissabte de 13h
a 16h, divendres i dissabte també de 21h a
23,30h. Diumenge tancat.

2P GAUDIUM 1768.indd 3
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REPORTATGE
Text: Laia Mulà
Fotos: Cedides

Buscant la
integració social
Entramat organitza la 9a Mostra d'Art Social per
visibilitzar el treball artístic dels col·lectius de
persones discapacitades i en risc d'exclusió social

Cedida

Les Trobades en Escena

E

n un món ple de diversitat, l'art es
converteix en el motor per cohesionar la societat i mostrar les diferents
capacitats de cada persona. La Mostra
d'Art Social ensenya durant una setmana diverses propostes artístiques realitzades per
persones amb discapacitat física o intel·lectual
i col·lectius amb risc d'exclusió social. L'objectiu
és ben clar: fomentar la integració social de tots
els col·lectius i persones a través de l'art.
Un grup de professionals del sector de l'educació social i la psicologia van ser els responsables de crear l'any 2005 un espai artístic de
treball amb persones amb diversitat funcional
o intel·lectual i amb col·lectius en risc d'exclusió
social. Aquest espai, el Taller d'Idees, va traspassar la seva activitat al juny del 2016 a una
altra entitat: Entramat.
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Entramat és una organització sense ànim de lucre
amb tres anys de trajectòria que ja realitzava trobades d'oci inclusives per al mateix tipus de col·lectius.
Amb seu a Can Fugaroles, Entramat va assumir la
gran majoria dels projectes d'aquesta associació i va
mantenir les seves trobades d'oci inclusiu de caps
de setmana i festius.
El Taller va impulsar moltes activitats que encara
continuen endavant gràcies a la tasca d'Entramat.
Es pot destacar, per exemple, els deu anys de trajectòria de la Tribukada, una batucada inclusiva; la
companyia de dansa-teatre que utilitza la pràctica
artística com a eina socioeducativa de participació,
acció i apoderament de les persones implicades en
el projecte; el taller radiofònic 'RadioAfonia' que
s'emet setmanalment els diumenges per Mataró
Ràdio i que qualsevol pot escoltar; o la companyia
de Circ Bombeta, que compta amb la col·laboració de
Cronopis. En total unes 70 persones amb diversitat
funcional i intel·lectual participen setmanalment en
les activitats, tallers i les trobades.

19/4/17 16:35
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Reportatge

A més, el Disconcert és una de les activitats amb més
èxit d'assistents que, inicialment, va ser impulsada
pel Taller d'Idees i la Casa de la Música de Mataró i
que se celebra mensualment al Clap. Hi solen participar persones externes a l'entitat i compta amb
sessions de punxadiscos, música en directe i karaoke, entre altres.
La 9a Mostra d'Art Social de Mataró arriba, la darrera setmana d'abril, amb la voluntat d'ensenyar el
resultat del treball realitzat pels col·lectius que hi
participen i que fomenta la integració social a través
de l'art. En definitiva, la Mostra crea un espai de trobada, reﬂexió i aprenentatge per estimular i afavorir
els canvis a escala social i visibilitza un conjunt de
manifestacions artístiques i culturals que enguany
es podran veure entre el 24 i el 30 d'abril a diversos
espais de Mataró.
Urània Estarlich és l'actual presidenta d'Entramat
i la directora del Taller d'Idees, a més de ser la responsable de la Mostra d'enguany i de la branca formativa de l'associació. L'Educadora social que dedica
el seu temps lliure a la constant evolució de l'entitat
afirma que “l'art en si mateix ja aporta beneficis a
tot tipus de col·lectius” i relata els diferents projectes i iniciatives que han organitzat per la Mostra.

Un extens nombre de projectes
Els organitzadors de la Mostra tradicionalment obren
una convocatòria perquè qualsevol organització que
treballi amb aquest tipus de col·lectius pugui enviar
les seves propostes per participar-hi. En aquest cas,
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fins al mes de desembre del 2016 Entramat va rebre
molts projectes per a participar-hi i, segons afirma
la Urània, no s'han pogut incloure totes a la Mostra
“perquè no podíem encabir tants projectes en una
sola setmana de programació”.
Afegeix que, a més, en ser el seu primer any organitzant-la “ha sigut molta més feina de la que
pensàvem” i van optar per simplificar les activitats.
Per últim, explica que un altre dels motius pels quals
s'hagin exclòs algunes propostes és que “no podíem
realitzar projectes que necessitaven molt material
o infraestructura”.

Varietat de disciplines artístiques
Finalment han creat un programa d'activitats variades al voltant de la música, el cos o la veu. La
Urània destaca les “sessions obertes gratuïtes” del
Circ Bombeta (circ), Trobades en Escena (dansateatre), La Tribukada (percussió) i RàdioAfonia
(programa de ràdio) “que són el resultat de cursos i
tallers setmanals realitzats per Entramat”. A més,
el Cafè de Mar acollirà durant la setmana completa
l'exposició "El pica-pica de la vida" del grup de pintura de l'espai de lleure de l'Ateneu Santcugatenc.
La presidenta d'Entramat comenta que “el dia més
potent serà el dissabte 29 d'abril a la tarda, amb
el Disconcert que es farà a l'aire lliure”. El canvi
d'espai és una de les novetats d'enguany perquè
fins ara els Disconcerts tenien lloc a la Sala Clap i
en aquesta ocasió es realitzaran a l'espai Firal del
Parc Nou. L'objectiu és obrir-ho a tothom i “garantir-ne la inclusió”, comenta.
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La programació
Dilluns 24 d'abril:
Sessió oberta Circ Bombeta a Can Fugarolas, a
càrrec de Jordi Mas (18h)
Dimarts 25 d'abril:
Sessió oberta Trobades en Escena al Centre Cívic
Cabot i Barba, a càrrec de Lucia Bretos i Áurea
P. Ayón (17.30h)
Presentació del projecte "Trenquem estigmes per
la salut mental" al Centre Cívic Cabot i Barba, a
càrrec del Laboratori Tots en Dansa, del club social el Pedrís, d'Osona (19.30h).
Dimecres 26 d'abril:
Taller "l'Art de Riure", a Can Fugarolas, a càrrec
de Marta Baiges i Natàlia G. Puig (18h)
Dijous 27 d'abril:
Presentació del projecte "Escoles orquestrals" a
càrrec d'EMMM (17.30h)
Taller per a famílies "Creuar un niu de cors", a
càrrec de Ruth Chacón Olga Serral (18.30h) (Lloc
a confirmar)
Divendres 28 d'abril:
Sessió oberta de La Tribukada als bucs d'assaig de
Casa de la Música, a càrrec d'Oriol Roqué. (17.45)
Sessió oberta de RadioAfonia al Centre Cívic del
Pla d'en Boet, a càrrec de Sílvia Jambert i Adrián
Pulpillo. (17.30)
Dissabte 29 al recinte Firal del Nou Parc Central:
Al matí tindrà lloc la Jornada que organitza Agim
"Junts Sumem Capacitats" amb tastet de Circ i
actuació de la Tribukada.
A la tarda, l'espectacte "Tres togas y un destino" a càrrec del grup de teatre del club social
Andana (17.30).
Seguidament es podrà gaudir de l'espectacle
"Pro(in)stitución familiar", a càrrec d'Insolitaes
(18.30).
A les 20h dj Pulpi (dj habitual dels disconcerts) i,
després, Dj Two Friends, fins a les 2h.
Diumenge dia 30 d'abril:
Per acabar els actes de la Mostra, es podran veure tres espectacles a l'espai de Can Fugarolas
(de 18 a 20.30): "L'altre Malalt imaginari", a càrrec de Teatre Lleure, de l'ateneu Santcugatenc;
"In Contro", a càrrec de la companyia de dansa
Paseando Luciérnagas; "El Caldo", a càrrec del
Laboratori escènic de la Fundació Pere Tarrés.
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Dignificar i visibilitzar la capacitat
expressiva
Si bé és cert que últimament se sent més a parlar de
la diversitat funcional “sempre hi ha camí per recórrer a qualsevol camp i, concretament en el nostre,
cal seguir treballant”, afirma la Urània. Considera
que l'art i la integració social són, sobretot, les línies
que cal desenvolupar per canviar la situació de les
persones amb diversitat funcional o intel·lectual, per
exemple, millorant l'accessibilitat al teatre o als cinemes, així com fomentant el valor de l'art en general.
A partir de la seva experiència, Estarlich opina que
el treball realitzat a Entramat no només aporta el
benefici intrínsec de treballar amb l'art, sinó que té
molts elements afegits. Primerament, els receptors
de les activitats i tots els implicats en el procés de
fer teatre, ràdio o música, per exemple, “ja treballen
aspectes corporals i emotius que no es desenvolupen
en cap altra disciplina”. En segon lloc, informa que
moltes activitats d'Entramat tenen una projecció cap
a l'exterior perquè, per exemple, el taller sobre ràdio
que realitzen s'emet setmanalment per Mataró Ràdio.
“Omple molt saber que algú t'escolta, et veu i et valora”, opina la Urània la qual té clar que la principal
finalitat és la inclusió de tothom en qualsevol camp.

Omple molt saber
que algú t'escolta, et
veu, et valora”
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AMB EMPENTA
Portes obertes per als futurs estudiants
El TecnoCampus organitza tota una jornada demà 22 d'abril amb la mateixa oferta
formativa de graus i més postgraus especialitzats
Tecnocampus: Redacció

El TecnoCampus organitza el
demà dissabte dia 22 d’abril la
Jornada de Portes Obertes per

mostrar als futurs estudiants com
serà el seu nou campus universitari, i orientar-los a l’hora de triar
grau. De les 10 a les 14h i de les
16 a les 18h, es podran visitar les

instal·lacions i informar-se dels
estudis. Cada mitja hora es realitzaran visites guiades per les
instal·lacions, i al llarg de tot el
dia es faran sessions informatives

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección

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

Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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a càrrec de coordinadors dels graus
i estudiants actuals.

Mateixa oferta
L’oferta acadèmica de graus universitaris per al curs 2016-2017 es
manté com la del curs actual, una
vegada dut a terme el procés de
creixement que, en els darrers cinc
anys, ha permès al TecnoCampus
duplicar la xifra d’estudiants, fins
als 3.159 actuals. S’ofereixen un
total de dotze titulacions de grau
i quatre dobles titulacions de grau
dels àmbits de la tecnologia, l’empresa i la salut.
El TecnoCampus ofereix com a
factor diferencial una aposta decidida pel foment de l’emprenedoria
i per la professionalització. El fet
que el campus universitari estigui
integrat amb un parc tecnològic
on s’ubiquen 120 empreses, facilita
la inserció laboral dels estudiants
o el suport per a projectes nous.
La xarxa es completa amb més
de 700 convenis amb empreses
de fora del parc.
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Més postgraus
Si en l’àmbit dels graus s’aposta per la consolidació, en l’àmbit dels
postgraus hi ha un creixement significatiu, amb un total de 15 titulacions de postgrau i màster. Entre les novetats, destaquen un màster
en indústria 4.0, un postgrau en “big data” aplicat a l’empresa i el
postgrau en entrenament personal i readaptació fisicoesportiva.
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amb Empenta

El TCM beca 13
esportistes d'alt
nivell perquè se
segueixin
formant
Estudiaran al Parc
Universitari mataroní en un
programa especial
El TecnoCampus ha creat unes
beques per a esportistes d'alt nivell, amb l'objectiu d'afavorir que
aquests joves es formin mentre es
dediquen a la pràctica de la seva
especialitat. Pol Barbena, un dels
estudiants becats, considera que
aquest tipus d'ajuts són essencials
per a fomentar la formació entre
els esportistes d'alt rendiment:
"Sense aquest tipus de beques no
podria dedicar-me al cent per cent
a aquestes dues cares que són tant
importants per a mi, la formació
i l'esport".
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Els esportistes que han rebut la beca

Els estudiants becats aquest
curs són: Cristian Villarín (Futsal
Mataró), Martí Zamora (Hockey
Iluro), Sergio Torres (Hockey
Iluro), Mercè Barris (Centre
Atlètic Laietània), Pol Barbena
(Centre Natació Mataró), Oriol
Antequera (Hockey Mataró), Yordi
Jason Ramos (Centre Natació

Cedida

Mataró), Ona Castellví (Hockey
Mataró), Irene Betriu (Centre
Atlètic Laietània), Carla-Maria
Chaves (Centre Natació Mataró),
Víctor Fernandez (Centre Natació
Mataró), Anton Borrell Pagès
(Hockey Mataró) i Albert Merino
Zamora (Centre Natació Mataró).
| Redacció
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La revista infantil Namaka, a
mig camí del seu Verkami

Es pot finançar el projecte a http://vkm.is/namaka

Cedida

La publicació amb dosis de literatura, manualitats,
receptes i passatemps prepara el seu número 1
La revista infantil Namaka ha
arribat a l'equador del seu procés
de micromecenatge a través de
Verkami, amb la meitat de l'objectiu aconseguit. Els queda, però, les
darreres empentes per a fer possible una revista adaptada als ulls
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i a les mans dels nens, alhora que
desenvolupen l’esperit crític, el
plaer per la lectura i la creativitat.
Namaka és el projecte de dues
mataronines, Helena Ortiz i Sara
Molina que ja van editar el número 0 de la publicació. Després

del Verkami veurà la llum el seu
número 1. Expliquen les seves
impulsores que "Namaka és una
revista en paper adaptada als ulls
i a les mans dels nens per tal de
fomentar, de manera lúdica, la
seva creativitat, esperit crític i el
plaer per la lectura".
El propòsit de la capçalera és
oferir al seu públic "estones de
diversió i motivar-los a pensar per
ells mateixos, a explorar la seva
imaginació. Els donem una revista
“en construcció”, perquè ells l’acabin a casa i siguin també editors de
Namaka, a través d’uns continguts
divertits i trepidants". Entre les
pàgines de Namaka hi ha petites
dosis de literatura, manualitats,
receptes i passatemps.
Namaka vol convertir-se en una
plataforma pels il·lustradors ja
coneguts i pels que estan començant per consolidar, amb matriu
mataronina, una alternativa a les
revistes convencionals pensades
del sector.| Redacció
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www.totmataro.cat/economics

ECONÒMICS
COMPRA VENDA
LLIBRES PER S.JORDI. Molt econòmics. Com nous. Totes les
edats. Demana llista WhatsApp
668.682.340
COMPRA VENDA IMMOBILIARIA
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del dinero al contado para
comprarlo inmediatamente a partir de 3 días. F. escrituras y entrega
de llaves. Cualquier zona. Su Casa
93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 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. edificable 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 cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
ALQUILO HABITACIÓN A CHICA
entre Mataró/Llavaneres, Edificio
Costa de Levante, 1era. línea mar.
230 €. 667.219.872
ALQUILO HABITACIÓN señor.
611.454.139

TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
602.391.921
SE NECESITA comercial para hostelería, preferible experiencia en el
sector, alta S.S. Curriculum a: moreno@csmhosteleria.com
SE NECESITA SEÑORA española,
sin cargos. Que sepa cocinar, limpiar y cuidar personas mayores.
Granollers. 649.327.641
SE PRECISA ENCARGADA para piso
de relax en Mataró. Edad máxima
50 años. Disponibilidad para hacer
turnos rotatorios incluidos los fines
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
LIMPIO 8,50 €/hora. 602.897.343
CHICA BUSCA TRABAJO Limpieza
o lavaplatos tardes. 639.076.838
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar
mayores, compañía. Día o noche.
600.655.639

TREBALL
PELUQUERÍA EN MATARÓ centro,
necesita ayudante adelantada u
oficiala de segunda con nociones de
estética, incorporación inmediata,
interesadas llamar al 93.798.04.53
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
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

núm. 1768 del 21 al 27 d'abril de 2017

VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Havaneres, cançó marinera.
Festes majors, festes de carrer, festes 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 botones. 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 compromís. 93.757.76.83 /607.249.790
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
REFORMAS, PINTURAS,
TRANSPORTES muebles, electrodomésticos. Económico. 642.547.847
/93.853.68.36
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis.
634 79 24 69
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PROFESSIONALS

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas y electricidad. 610.565.628
/93.799.64.77 /607.194.711
TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO
armarios, correas persianas, grifos,
wc, pintura. Tel. 631.780.607
M U DA N Z AS, T R A N S P O RT E
NACIONAL /internacional /pequeños
recorridos. Ikea, Bricodepot... desde
20 €/hora. 615.478.539
PALETA AUTÒNOM. Molta experiència. Econòmic.També pintura.
653.796.506
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA,
responsabilidad, limpieza.
Excelentes acabados. 629.988.598
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora.
640.613.961 /610.627.821 Whatsapp
CONTACTES
M A S A J E . N U E VA C H I C A .
695.859.536
KATY, PARTICULAR. 631.287.774
MASAJE TÁNTRICO 21 años.
632.979.011
ESCORTS SELENE 19 años.
665.463.891
CHICA NUEVA JAPONESA 25 años.
Masajes zona plaza Catalunya.
688.192.012
MASAJE CON TODO el cuerpo.
Zona Habana. Ronda Cervantes.
615.719.971

CRÉIXER
LES IDEES
FEM

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73
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La gran quantitat de gent expectant a les processons ha estat la tònica dominant

Daniel Ferrer

Mataró exhibeix tot el seu tremp confrare
El bon temps propicia una Setmana Santa massiva en els seus actes neuràlgics, amb un
increment de mesures de seguretat
Festes: Cugat Comas

Amb la Pasqua celebrada i la
mona païda, Mataró pot fer balanç del que ha estat una Setmana
Santa massiva, en la línia de les
darreres edicions. Els dos vespres
de més intensitat, els de Dijous i
Divendres Sant es van saldar amb
una nodrida presència d'espectadors als actes. Un temps de primavera tardana, quasi de juny,
hi va ajudar.
En els dos casos, a més, va ser
notori l'increment de mesures de
seguretat amb un desplegament
important dels Mossos d'Esquadra
a la Processó General, amb més
dotacions que mai. La gran cita
que culmina la Setmana Santa
local, amb la presència de totes
les germandats i confraries al carrer, va ser retransmesa en directe
a més des de m1tv a tot Catalunya
a través de La Xarxa de televisions
locals i el seu canal de Movistar.

Múscul
No hi ha cap altra ciutat catalana
que sumi la quantitat de processons i actes com la de la capital

Tot cultura setmana santa.indd 1

del Maresme i això fa que, a pes,
es pugui parlar de la celebració
amb més confrares de Catalunya.
És cert que hi ha llocs com Verges o
Tarragona on les processons tenen
més història i rituals més singulars,
però el gran mèrit que pot posar
Mataró sobre la taula en qüestió
de Setmana Santa és el múscul,
el tremp de les seves entitats. I
també les ganes que hi ha cada
any per arrodonir una mica més
el conjunt. Cada confraria vetlla
per la seva processó però hi ha
una sala de màquines comuna,
en forma de Comissió. I logística municipal, també. Això es va
notar per exemple en el punt de
partida de la Processó General,
a Santa Maria. El ritual s'ha anat
arrodonint, amb tots els misteris
menys el Nazareno i l'Esperanza sortint de dins de la Basílica i
el cerimonial del Capità Manaia
picant a la porta perquè en surti,
obrint corrua, el seu propi exèrcit
de soldats de pau.

Els detalls
La de Divendres Sant va ser, aquest
any, l'ocasió única de veure la

Verònica, que no va sortir per
Cerdanyola el Dijous Sant. La
"noche morada", doncs, va ser
per al fill i la mare de la mateixa
confraria i va respondre amb reminiscència sevillana al que s'espera
d'ella. Tots els detalls de la sortida de Maria Auxiliadora, d'on el
Nazareno surt amb els costaleros
de genolls per l'alçada de la portalada i la trobada amb l'Esperanza
va estar revestit de gran emotivitat.
Que les processons a poc a poc
van a més, també es va veure el
mateix Divendres amb el triple
cerimonial abans de la Processó
General. Nazareno i Esperanza des
de les Caputxines, els Armats recollint el Sant Crist i la Coronació
d'Espines, per segon any duta en
costals, des de Sant Pau. La mà de
la Comissió es va veure en una
plaça de Santa Maria endreçada
perquè es complissin els horaris
de sortida. Els detalls es cuiden.
I encara l'endemà, el Sepulcre
i la Soledat van processonar per
darrer cop per Cirera i Molins.
Diumenge el tremp passava de
confrares a pastissers, senyal que
la Setmana Santa era finita.
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Imatges

La Processó General de Mataró, en imatges

Daniel
Ferrer
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Un moment de l'International Dub Gathering, a Illa Fantasia

Cedida

Una illa de dub, fum i bon rotllo
L'International Dub Gathering es consolida a Illa Fantasia com un reducte amb el millor de
l'escena a nivell europeu
Música: Cugat Comas

L'Illa Fantasia és un parc aquàtic
que, sense aigua, podria semblar
que no té res a oferir. De fet quan
fa fred a vegades té un punt fantasmagòric, allà vora l'autopista
més amortitzada de totes. Però
no. Fora fantasmes. Per segona
Setmana Santa seguida el recinte
situat entre Vilassar i Premià s'ha
convertit en l'epicentre dub d'Europa gràcies a un esdeveniment
encara poc conegut però que té
números d'anar creixent i consolidant-se. Es diu International Dub
Gathering i no respon als arquetips tradicionals de festival sinó
que acaba convertint-se en una
illa independent, una mena de
reialme de la reggae sintetitzat en
el qual la concurrència, amb majoria estrangera, passeja ufanosa
entre núvols de fum i tremolors de
terra dels subwoofers. Ningú para
quiet i els caps es mouen harmoniosos, depenent del corner –que
és la manera de dir als escenaris,
ja que no n'hi ha d'escenaris, sinó
punts de sound system– entre els
que es divideix la moguda.

Tot cultura dub gathering.indd 1

L'International Dub Gathering
arranca al migdia i la sessió diürna
acaba a quarts de deu de la nit.
Just llavors comencen a l'auditori
i en una altra recinte les sessions
de nit, que duen la gent fins a la
matinada. Amb ritme constant,
samplers, més fum.

Una illa independent
Com si fos la del tresor amagat,
un cop aparcats l'Illa Fantasia se't
presenta com un anar i venir de
gent, de corner a corner. Sense
cap problema, al contrari. Ni els
excessos semblen minar una benevolència predominant en l'ambient, una base comuna sobre la
qual s'alternen els qui busquen
col·locar-se a un pam dels altaveus
amb els que ho contemplen tot en
distància reposada. No hi ha cua
en unes barres on pots optar per
la cervesa artesana, ara que està
de moda, begudes del tròpic o
menjars exòtics. No hi ha aglomeracions tot i que el formiguer és
incessant i va de banda a banda.
Els artistes s'amaguen sota les
carpes amb l'arma del micròfon
i el sintetitzador són capaços de

dictar el ritme cardíac dels presents. I miris on miris l'escandall
de porros deu abraçar l'amplitud
tipològica de la planta més preuada. En tot el festival no hi ha
altre símbol que la marihuana. I
els núvols de fum es multipliquen.
Sent el capvespre ja del segon
dia, acabat un referent com Mad
Professor el públic més autòcton
fa cap a la zona de pícnic. Allà on
de petits o ganàpies endrapàvem
l'entrepà entre capbussades és on
s'ha ubicat el corner on presenta el
seu últim disc i bona part dels himnes històrics Fermin Muguruza.
Allà es fa de nit entre cançons de
Kortatu disparades per Chalart
58, un dels referents de l'escena
a casa nostra. Acaba la sessió de
dia i la concurrència es reclou a
cobert, on els clubs multipliquen
el so. Alguns han acampat a fora
i estaran tres dies en cos, ànima i
pulmó per la causa del dub. Quan
surts de l'Illa tens una mena de jet
lag. Fora de l'International Dub
Gathering no hi ha ni el mateix
ambient, ni els mateixos núvols ni
el ritme incessant que et sedueix
i no et deixa anar.
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Horòscop

Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia
de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Més tranquil que fa uns mesos, has

Felicitats. Arriba el moment anual

Si hi ha coses que no t'agraden a la

entrat en una etapa de consolidació.

de renovació energètica i el teu ani-

teva vida, pots acceptar-les o can-

Possibles canvis en l'economia o en

versari. Et sentiràs amb més ganes

viar-les. Escriu quins són els teus

la manera de gestionar-la. Moment

d'emprendre i de dur endavant els

desitjos i què no vols. Veure-ho al

d'intentar pactar amb el banc.

teus projectes més personals.

paper te'n farà ser-ne més conscient.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Els conceptes antics que tant t'agra-

Si no tens clar què vols, et pots trobar

Pots haver rebut una decepció d'una

den es queden obsolets. Pots tenir

perdent energia en diferents fronts

amistat. Et sents traït. Quan abans ho

moments de molta intuïció, escolta

oberts. Uns banys de sol, a prop del

deixis enrere, abans ho superaràs.

el teu instint. Qüestions relatives a

mar o del riu, et poden donar pau i

Mira-ho positivament, veuràs que

veïns es posen en relleu.

serenor per aclarir-te.

saber la veritat és una sort.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et fas preguntes vitals de gran pes.

Tens una conversa pendent amb una

Pots ser una mica inflexible, més per

T'agradaria arribar al fons d'algunes

persona que ha estat molt important

orgull que per tossuderia, pensa-hi.

qüestions que pertanyen al passat.

per a tu i ara pots trobar el moment.

Et sents més valorat professional-

Està bé voler-te conèixer millor, però

Evita treure el fibló. Gaudiràs del bon

ment. Si tens un negoci propi, co-

no caiguis en la melangia.

temps i potser de l'esport.

mences a recollir-ne els fruits.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Gaudeixes tant de la solitud, que se

Si estàs a l'atur, potser et cal cercar

Pots rebre una trucada que esperes

t'oblida que els altres també volen

més enllà dels cercles habituals o

fa temps. Hora de retrobaments i

compartir el seu temps amb tu. Els

en altres indrets. Aplica la teva ca-

segones oportunitats. Estàs de bon

fills han crescut i podeu entrar en

pacitat, visionària i l'originalitat, en

ànim amb la primavera i els altres

una fase de necessari diàleg.

el que facis.

ho notaran, especialment la parella.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

i amb10% de descompte
Entra a:

www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET
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Sant Jordi és a Argentona més que
parades de llibres i roses

Parades de llibres a Argentona

Cedides

Des del concert de la Coral Càntir d'Or d'avui divendres a la Mostra Literària,
la Vila completa la diada amb activitats per a tots els públics
Argentona presenta una farcida programació d'actes culturals
i lúdics per a celebrar la diada de
Sant Jordi, que enguany cau en
diumenge. Durant tot el dia de
Sant Jordi s'instal·laran diverses
parades, com és tradicional, de
llibres i roses a càrrec de diverses
entitats d'Argentona, a l'Avinguda
Puig i Cadafalch, la plaça Nova i
carrer Gran. Al matí Argentona

Es Mou organitza a la plaça Nova
diversos tallers infantils i parades.
A la tarda, s'instal·larà un laberint
ple d'experiències i diversió, una
proposta per a grans i petits.
Avui divendres 21 d'abril està
previst el concert de Pasqua a càrrec de la Coral Càntir d'Or. Per a
dissabte el cartell serà molt variat, amb tallers infantils i de joc
a la plaça Nova, la inauguració

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT

Tot Argentona 1768.indd 2

d'una mostra fotogràfica dels alcaldes de la democràcia a l'antic
Ajuntament, així com un punt d'intercanvi de llibres.
Després de la diada encara es
prolongaran les propostes, amb
tallers escolars i de lectura assistida
amb gossos, una tertúlia literària
o el lliurament de premis de la
Mostra Literària d'Argentona, que
es farà el dijous 27 d'abril.

Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€*

Navega per la web totmataro.cat fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
BERTA GARCIA SANCHEZ
Paraula invertida:
FABRICACIÓ

Adreça web del banner invertit:
www.agh-asesoria.com

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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Un dissabte per celebrar el
Dia Mundial del Circ

Imatge promocional de l'espectacle Amigoo

Cedida

La Plaça de l'Ajuntament acollirà els tallers de Cronopis i
l'espectacle Amigoo de Musmusic Circus
Mataró celebra el Dia Mundial
del Circ oferint diferents activitats

per acostar aquesta disciplina a tots
els públics, amb una programació

25 ANYS

organitzada conjuntament per la
Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, l’Espai de Circ
de Mataró Cronopis i Circulant,
circ en moviment. La celebració
serà dissabte 22 d’abril i les activitats es concentraran a la plaça
de l’Ajuntament.
Des de les 11 h, i durant tot el
matí, el col·lectiu de circ Cronopis
oferirà tallers de circ perquè els
més petits puguin gaudir de diferents tècniques com el trapezi, les
teles, l’acrobàcia, la pilota d’equilibris, el cable d’equilibris, els malabars i les rodes. A les 18h, es podrà
veure “Amigoo” de la companyia
Mumusic Circus. L’espectacle
esdevé un fragment de les vides
d’un home i una dona que junts
confabulen un món irreal, ple de
poesia i complicitat, entre balls i
acrobàcies. | Laia Mulà

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

OPORTUNITATS

¡REALMENTE ESPECIAL!

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.

119.260€

Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente oportunidad
por características!!. Frente Parc Central. Magnífica vivienda 127m2, terraza a nivel 30m2. Destacan formidables vistas que disfruta como el impecable estado. Exterior y muy bien distribuido. 4 dormitorios. Salón com.
30 m2. Gran cocina office. Galería. 2 Baños completos
(1 suitte).Acabados alta calidad. Parking + trastero incl!!

T

328.000€

T

LOCAL INDUSTRIAL

Ref. 12565 CENTRO/JTO. PL. CUBA: Sup. 365m2+ despachos. Zona activa y de mucho paso con Ventajas nave industrial
(fuerza / muelle carga acceso camiones / aparcamiento clientes) y beneficios ocal semi-comercial (venta al detalle/Excel. Comunicación). Rectangular. Cualquier actividad. Vestuarios.

288.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

C12 Cultura Circ.indd 1
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El càntir de l'any tindrà edicions
limitades i numerades

Les Dones Sàvies,
una relectura de Molière
a La Sala

El Càntir de l'Any 2016

Les Dones Sàvies

Cedida

Cedida

L'Argillà reunirà més de 70 expositors i vol que l'objecte
de col·lecció tingui més valor artístic

L'obra de Focus, avui
divendres a la nit

Un cop fet públic el cartell de
l'Argillà, el pròxim pas de la Fira
Internacional de la Ceràmica serà
ja a principis del mes de maig quan
està previst presentar el Càntir de
l’any que, aquesta vegada, comptarà amb diverses novetats. Es produiran edicions limitades i numerades i s’apostarà per models
contemporanis amb més valor
artístic. Per tant, es canvia l’estratègia per tal de remuntar la venda
del càntir i arribar a nous públics.
Finalment, del 7 al 9 de juliol se

Les Dones Sàvies, una de les
obres estrella de Barcelona arriba
a Argentona. Som al 1672, França.
Molière i la Companyia del Rei estrenen una comèdia de costums
amb un embolic familiar on es recull l’afany de saber de les dones
i es posa en evidència un poeta
mediocre i cregut de l’època. 2016,
Catalunya. Molière i només dos
actors estrenen la mateixa comèdia de costums amb un embolic
familiar on es recull la burla dels
pedants d’avui dia. | A.C

celebrarà la Fira Internacional de
Ceràmica Argillà que, en aquesta
ocasió, comptarà amb 70 expositors, 15 dels quals seran ceramistes
italians, que és el país convidat.
Oriol Calvo, director del Museu
del Càntir, destacava als micròfons de Ràdio Argentona la "notable" quantitat d’expositors que
hi haurà però també la diversitat
de la qual podran gaudir els visitants, ja que hi haurà representats
països nous fins ara a la fira, com
és Armènia. | A.C

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

VOL

VENDRE
Ref. 5841 MATARÓ - MATA ROCAFONDA: Nau industrial en lloguer de
400m2. Altura de 3,50m. Instal·lació
elèctrica, detectors i mànegues contra incendis. Bons accessos.

Tot Argentona 1768.indd 3

EL SEU PIS?

TRUQUI'NS!

Ref. 5835 MATARÓ: CASA
SENYORIAL EN
PLE CENTRE
DE MATARÓ!!
Planta baixa +
primer pis, pati
i dues terrasses. ORIENTADA AL MAR!!!
SOL TOT EL
DIA. Amb 4
habitacions. Per a més informació,
no dubti en trucar-nos, serà un plaer
atendre'l.
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IMMO NOVA
Camí del Mig, 20, Mataró

IMMO NOVA T 93 536 33 74

info@immo-nova.es

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es
EN COMUNIDAD REDUCIDA

JUNTO PISCINA MUNICIPAL

CON TERRAZA Y POCOS VECINOS

IMMO NOVA
Ref. 2234: Molinos: Para actualizar a su gusto
y con muchas posibilidades. 3 hab. (2 dobles), 1 baño, cocina indep. con galería,
salón comedor balcón. Zona con todos
los servicios, exterior. 75.000€

Ref. 2541: Molinos: Vivienda para actualizar 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€

Ref. 2266: Cerdañola: Vivienda de grandes
dimensiones para entrar a vivir. 4 hab.(2
dobles), 1 baño, cocina off. indep., galería, salón comedor, balcón, suelos de gres.
Exterior, soleado y terraza. 104.000€

OPORTUNIDAD POR ZONA

TODO REFORMADO

PLANTA BAJA CON PATIO

Ref. 2141: Molinos: En comunidad reducida
y para entrar a vivir. 3 hab, 1 baño, cocina
off. indep., galería, amplio salón comedor,
balcón, suelos de gres. En avda. principal,
exterior y reformado!!! 106.000€

Ref. 2290: Rocafonda: Junto a la Havana
y a 5 min. de la playa, 3 hab. dobles, amplio salón comedor, cocina indep con
galería, 1 baño. Vistas despejadas, sol
todo el día, venga a verlo!!! 126.000€

Ref. 2562: Cerdañola: Planta baja completamente reformada, 3 hab., 1 baño, cocina
indep con patio a nivel, amplio salón comedor, suelos gres, puertas cerezo. Exterior,
con todos los servicios. 128.000€

ZONA LA ESPERANZA

DE GRANDES DIMENSIONES

PISO DEFINITIVO CON TERRAZA

Ref. 2139: Rocafonda-Molinos: Planta baja toda reformada y con patio a nivel. 3
hab, 1 baño, cocina indep., amplio salón
comedor. No dudes en visitarlo, oportunidad!!. 130.000€

Ref. 2274: Rocafonda: En avenida principal, ascensor y parking. 3 hab. (2 dobles),
2 baños, cocina indep., galería, amplio
salón comedor, calefacción. Vistas despejadas y todo reformado!!! 155.000€

Ref. 2547: Centro: Vivienda de grandes
dimensiones, para entrar a vivir y con
ascensor. 4hab, 1 baño, cocina indep.,
amplio salón comedor con balcón. Junto
Plaza Sta. Anna y la estación. 167.000€

COMPLETAMENTE REFORMADO

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2560: Centro - Eixample: Vivienda
reformada con ascensor, y balcón tipo
terraza de 16m2. 3hab, 1 baños, cocina
indep., amplio salón comedor. Exterior
100% y vistas a mar y ciudad.. 186.000€

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

Ref. 2208: Centro: Vivienda en comunidad
con piscina, parking y trastero. 4 hab (2
dobles), 2 baños, cocina indep. galería,
salón comedor con balcón, calefacción.
Exterior 100%, oportunidad!!. 235.000€

1P IMMO NOVA.indd 1
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GL14591 ZONACERDANYOLA: Atención inversores, piso alto para reformar,
consta de 3 habitaciones, salón comedor con salida a balcón, cocina y baño
completo con ducha. Buena oportunidad. (C.E. =T) PRECIO: 51.000€

GL14169 ZONA LA ESPERANZA:

GL14159 Z. CERDANYOLA: Piso
ideal parejas con grandes posibilidades.
Actualmente listo para entrar a vivir, salón
comedor junto a cocina de fórmica, baño,
3 habitaciones (2 dobles) y galería de
servicio. (C.E. =T) PRECIO: 66.000€

GL13572 CERDANYOLA: Piso

GL14332 Z. AVDA. PERÚ: Piso en

GL12634 ZONA CERDANYOLA:

(C.E. =T) PRECIO: 78.300€

(C.E. =T) PRECIO: 85.000€

90.000€

GL12220 PERAMÀS: Ediﬁcio con as-

GL14618 ZONA CERDANYOLA:

GL14257 ZONA CERDANYOLA:

reformado para entrar a vivir. 70 m², 3 habitaciones, salón comedor, cocina, baño
completo y gran galería. Esquinero y muy
luminoso. Situado en avenida principal.

censor. Piso luminoso y soleado, 2 habit.
(antes 3), cocina indep. ofﬁce y galería,
amplio salón con balcón, reformado.
Calefacción, aire acondic y con buenas
vistas. (C.E. =T) PRECIO: 116.000€

GL14281 Z.CERDANYOLA SUR:

Piso totalmente exterior y muy bien
conservado, con ascensor, 3 habit., salón
comedor con balcón 10 m², cocina y
baño completo. Mucha luz. Posibilidad
parquing. (C.E. =T) PRECIO: 130.500€

2P GRUP LAUDEM.indd 2

Planta baja muy exterior a la calle, pequeño patio cubierto de 12 m² y terraza sup.
7 m², salón ampliado con 1 hab, cocina
de formica, 1 baño y 2 habitaciones espaciosas. Actualmente requiere de reformas
generales. (C.E. =T) PRECIO: 65.000€

comunidad reducida, muy luminoso y soleado, salón comedor con balcón, cocina
de roble + galería, 3 habitac. y baño completo. Vivienda con muchas posibilidades.

Planta baja con entrada indep. desde la
calle y un solo vecino. Calle muy tranquila y poco tránsito. Superf 80 m², salón,
cocina reformada, patio a nivel de 20m²,
3 habitaciones y baño reformado!!
(C.E. =T) PRECIO: 118.000€

GL14761 ZONA ROCABLANCA:

Piso 85m² reformado, entrar a vivir. Salón
luminoso con balcón, cocina impecable
+ galería, 4 habit. (2 dobles) y baño con
ducha. Carpintería de cedro, ventanas
aluminio y calefacción. Oportunidad.
(C.E. =T) PRECIO: 136.000€

Piso de media altura con vistas y soleado.
Salón con salida a balcón, cocina de
fórmica, amplia galería, 3 habitaciones +
sala de estar y baño con ducha, aproximadamente 80 m². (C.E. =T) PRECIO:

Piso alto en ﬁnca moderna con ascensor;
muy soleado y exterior; cocina y baño
reformados, carpintería de haya, calefacción + aire acondicionado, 3 habitaciones
y gran salón con balcón. PISO DEFINITIVO!! (C.E. =T) PRECIO: 129.000€

GL14502 Z. CERDANYOLA: Piso
alto con ascensor y orientado a mar. Muy
soleado. 100 % exterior a la calle. Salón
con balcón, cocina impecable con galería,
baño completo y 3 habit. dobles. Suelos
gres, carp. doble y calefacción. Pida información. (C.E. =T) PRECIO: 139.900€
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UN CONCEPTO DIFERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA

GL14668 ZONA ROCABLANCA: Piso
con imagen muy moderna y actual.
Completamente reformado para entrar
a vivir, ideal parejas como 1ª vivienda.
Gran salón con patio de 34 m², cocina
anexa a salón, 2 habitac y baño. (C.E.
=T) PRECIO: 142.000€

GL14282 RDA. ALFONSO X: Piso

GL14350 Z. PERAMÀS: Piso totalmente reformado 90 m², 4 habit., salón
com. 25 m² con chimenea, cocina ofﬁce
10 m² y baño completo. Aire acondic.,
calefacción, terraza comunit. y trastero.
Piso muy luminoso y zona inmejorable.
(C.E. =T) PRECIO: 177.000€

GL14683 Z. CAMÍ DE LA SERRA/
VISTA ALEGRE: Excepcional piso 90

en el centro de Mataró, 107m², 4 hab (3
dobl), baño compl + aseo, cocina + galería, amplio salón, balcón, muy luminoso y
calefacción. Procedente entidad bancaria,
único por precio y características. (C.E. =T)

PRECIO: 175.162€

m² + 35m² patio. Gran salón + cocina
ofﬁce roble, 2 baños, 3 habit. espaciosas,
muy luminoso. Suelos gres, exteriores de
aluminio y calefacción. (C.E. =T)

PRECIO: 192.900€
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GL14744 Z. CERDANYOLA SUR: Zona campo

de fútbol, piso con muy buena imagen, 3 habitaciones
(2 son dobles), salón comedor cuadrado con salida a
balcón, baño completo, cocina reformada y nueva y
galería. Terrado comunitario. No alto. Ideal para comprar
por zona y precio. (C.E. =T) PREU: 96.000€

A
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EX

GL14706 Z. CENTRO-CABANELLAS: Excepcional
e impecable vivienda, prácticamente nueva a estrenar. Salón muy luminoso, balcón, cocina moderna y
funcional, 2 baños (1 suitte), 3 habitaciones. Acabados
modernos con una excelente imagen. Parking incl. de
acceso directo. (C.E. =T) PREU: 214.000€

GL14275 Z. CENTRO: Ático dúplex
con terraza superior de 15 m² tipo
apartamento, salón con cocina y 2 baños.
Nuevo a estrenar. Posibilidad de ﬁnanciación 100%. Procedente de banco.
(C.E. =T) PRECIO: 176.500€

GL14119 PARC CENTRAL: Excelente
piso 100m². 4 habit. (actualmente 3), 2 baños, cocina ofﬁce amplia, salón comedor
ampliado de 40 m², balcón tipo terraza.
Zona comunit. con piscina, parking grande y trastero. Muy bonito y actual. (C.E.
=T) PRECIO: 249.000€

A
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GL14702 Z. CERDANYOLA: Planta baja de bloque
totalmente reformada y muy actual. Superﬁcie aprox.
de 80 m² distribuida en 3 habitaciones (2 dobles), baño,
cocina ofﬁce y galería tipo patio. Ideal personas que no
quieren escaleras. (C.E. =T) PREU: 102.900€

A
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GL14708 Z. CAMÍ DE LA GEGANTA: Piso 100 m²

+ trastero en ﬁnca gran presencia, y parking opcional.
Distribuido en salón con 25 m², cocina ofﬁce de 10 m², 4
habitac (2 dobles), 2 baños, 2 galerías. Pequeño patio 10
m² y balcón-terraza de 15 m². Oportunidad por relación
precio-calidad. (C.E. =T) PREU: 227.000€

LA INMOBILIARIA DE MATARÓ ESPECIALIZADA EN PISOS DE ENTIDAD BANCARIA. POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN 100%. MÁS DE 150
INMUEBLES A SU DISPOSICIÓN. ¡LLÁMENOS! T. 93 193 45 35
2P GRUP LAUDEM.indd 3
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Tres grups del Maresme seran al
Viña Rock 2017

Ebri Knight, Exceso i Lágrimas de Sangre al Viña Rock

Ovidi Montllor,
protagonista a Vilassar
de Mar

Cedides

Avui Ovidi

Cedida

El festival espera rebre unes 200.000 persones el pont
de maig a Villarrobledo (Albacete)

L’Ateneu Vilassanès acull el
muntatge demà 22 d’abril

Falta només una setmana perquè joves de tota la Península facin
peregrinació cap a la petita localitat de Villarrobledo, a Albacete,
per a ser presents en la 21a edició
del Viña Rock. Es tracta de la cita
de música alternativa de més entitat i una cita fixa en moltes agendes, el pont del primer de maig.
Enguany el Viña Rock espera seguir
en la línia de públic de les últimes
edicions que eleva al voltant de
les 200.000 el nombre de persones que entren al recinte entre
les tres jornades maratonianes de
concerts. Està considerat com el
festival més gran del sud d’Europa en rock i música alternativa.
Aquest 2017, a més, el Viña tindrà més accent maresmenc que
en cap ocasió precedent, ja que
seran tres les bandes amb integrants de la comarca que pujaran
a un dels sis escenaris del recinte.
En tots tres casos serà el debut en
aquest festival. Són els Ebri Knight,
Exceso –que tornen als escenaris
després d'una aturada– i Lágrimas
de Sangre.
Entrar al cartell del Viña Rock era
qüestió de temps per Ebri Knight,
un grup que trepitja fort i que ja
s'ha convertit en un dels que mou
més públic a Catalunya. Després

El muntatge en homenatge a
Ovidi Montllor que va representar-se per primera vegada a ‘El
Públic’ de Mataró, i que també
va formar part de la programació
cultural de Les Santes 2016, es podrà veure en doble funció aquest
dissabte dia 22 a les 18 h i a les 20
h a Vilassar de Mar. L’espectacle
compta amb un total de 8 actors
i músics de diferents generacions,
la majoria procedents de Mataró i
la comarca del Maresme.
L’espectacle tindrà lloc a l’Ateneu Vilassanès a les 18 h i a les 20
h del vespre amb entrada lliure.

Tot Maresme 1768.indd 1

de ser referents en nombrosos festivals debutaran al gran aparador
de l'Estat actuant a les 3.50h de
divendres 28 d'abril, tancant la
primera nit de Viña a base del seu
rock cèltic frenètic. Serà a l'escenari Smoking, el mateix en el qual
Exceso haurà tornat als escenaris
hores abans a les 18.30h.

El retorn d'Exceso
El concert del Viña és el primer
d'aquest grup des del 2014, quan
van fer una aturada després de
dos discos que tindran continuïtat en un tercer del qual ja tocaran cançons al Viña. Se'ls ha
comparat amb grups com Marea
o Extremoduro per la seva sonoritat de rock canònic.
El dissabte 29 d'abril serà el torn
de Lágrimas de Sangre, un grup
emergent i cada cop més popular que serà responsable d'obrir
la jornada a l'escenari Viña Grow,
el destinat majoritàriament a la
música reggae. Els maresmencs
presentaran el seu popular disc en
el mateix escenari que hores després rebrà a Asian Dub Foundation
o l'endemà, diumenge, un dels
incombustibles de la música jamaicana mundial com són Toots
and The Maytals.

Transmetre les idees d’Ovidi
‘Avui Ovidi’ combina textos, poesies i música original d’Ovidi
Montllor i pretén apropar les seves idees als espectadors creant un
clima càlid i íntim. El muntatge va
ser ideat i dirigit per Eloi Aymerich
i Marc Ràmia, dos artistes mataronins que també hi actuen.

6
Vilassar serà el sisè
municipi de veure el
muntatge
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El Maresme segueix sumant
població d'altres comarques

La població del Maresme creix

El Maresme té més
graduats d’ESO que la
mitjana

Arxiu

Una aula d'ESO

Cedida

També el saldo d'immigració de l'estranger és positiu,
mentre que el de la resta de l'Estat va a la baixa

El 89 per cent finalitza els
estudis secundaris

El Maresme, per tercer any consecutiu, manté un saldo migratori
positiu. És a dir, rep més població
de la que marxa a viure a altres
indrets. Segons l'anàlisi feta per
l'Observatori de Desenvolupament
Local del Consell Comarcal, som la
quarta comarca de Catalunya amb
un saldo migratori positiu més elevat, darrere el Barcelonès, el Vallès
Occidental i el Baix Llobregat.
Les darreres dades oficials, relatives al 2015, indiquen que el
conjunt de moviments migratoris
han deixat al Maresme un guany
net de població de 2.226 persones. Durant aquest any van marxar del Maresme 13.908 persones,
però la comarca va atraure 16.134
nous veïns i veïnes procedents,

L’Observatori de Desenvolupament Local elabora un estudi
biennalment sobre les realitats
juvenils a la comarca per donar eines als Ajuntaments per
a planificar les polítiques per
a adolescents i joves. Enguany
han constatat un creixement en
la taxa de graduació a l’ESO al
Maresme, que es troba en el 89
per cent, un 1,3 per sobre de la
resta del territori català.
El pes demogràfic de joves entre
12 i 29 anys ha disminuït a tota la
comarca i, concretament, Mataró
se situa entre els cinc municipis
que han registrat una disminució
més destacada: el percentatge de
joves a la ciutat ha disminuït un
1,5 per cent.

principalment, de la resta de comarques catalanes i de l'estranger.

Saldos positius
Pel que fa als moviments migratoris dins de Catalunya, el Maresme
ha rebut 9.590 persones d'altres
comarques, mentre han emigrat
del Maresme cap a altres indrets
catalans 8.215. L'anàlisi de migracions amb l'estranger també
és positiva per a la comarca. Hem
rebut 4.271 persones procedents
de l'estranger i han marxat a viure
a altres països 3.351 maresmencs i
maresmenques. En la comparativa
entre immigracions i emigracions
amb la resta d'Espanya, però, les
dades reflecteixen un saldo migratori negatiu de 69 persones.

Més d'un centenar de gossos del
CAAD esperen adopció

Els gossos esperen adopció

Tot Maresme 2 1768.indd 1

Cedida

Actualment, el CAAD Maresme
disposa de més d'un centenar de
gossos que esperen ser adoptats.
Aquesta és una xifra alta, i més tenint en compte que s'acosta l'estiu, una època molt crítica, ja que
és quan més abandonaments es
registren.
Per aquesta raó, des del centre tornen a fer una crida a la

ciutadania perquè adopti els animals i no els compri.
El CAAD va fer una desfilada a
Argentona d’alguns dels gossos que
tenen en adopció per donar-los a
conèixer. L’objectiu era mostrar a
tothom que tot i que alguns dels
animals dels quals disposen són
de mida gran, estan habituats a
conviure amb les persones.

18/4/17 18:56

VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

oficines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
Primera Linea de
Mar(Ref. 222880) 190m2. Pis de 5 habitacions i 3 banys a primera linea de
mar amb parquing a la mateixa finca.

Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador

270.000€

T

Renfe (Ref. 227117) 110 m2 Pis de 4 habitacions, 3 dobles i 2 banys al costat de l’estació de tren. Pis totalment reformat. Balcó de 15m2.

T

191.000€

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es
RND. O’DONNELL (REF.: 224967) Pis
de 109m2, ascensor, consta de 4 hab., 2
banys, cuina office i 2 balcons.
Bones vistes i exterior.

187.700€.

T

PERAMÀS. (REF.: 224627)
Planta baixa de 110 m2 amb pati, 5hab.,
2 banys, cuida office, saló menjador,
i pati de 30 m2.

T

110.000€

OFICINA MOLINS I CIRERA: Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es
CIRERA. Planta baixa independent amb
pati. 105m2, 4 habitacions, saló-menjador, cuina ind, bany complet amb plat de
dutxa i pati privat de 20m2.

115.000€

E

ELS MOLINS. Pis de 94m2 en finca amb
ascensor, 4 dormitoris, menjador de 20
m2, balcó al carrer amb bones vistes,
cuina ind, bany complet amb plat de dutxa
i galeria-safareig.

139.000€

E

OFICINA CERDAÑOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es
CERDANYOLA NORD (Ref.: 227976). Pis
de 65m² amb ascensor, 2 habitacions,
menjador, cuina, bany. Exterior molt
assolellat! Per entrar a viure!

67.000 €

T

CERDANYOLA SUR (Ref.: 226361)
Pis de 75m2, 2 habitacions, menjador,
cuina, bany.
Per entrar a viure!

63.000€

T

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat financera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Perfils

Bernat Muñoz,
l'as de la pilota

Bernat Muñoz, capità del primer equip del club Juventut Handbol Mataró

Laia Mulà

Després d’una dècada de jugar al Club Joventut
d’Handbol Mataró, en Bernat Muñoz és un dels jugadors més destacats de l’equip, del qual en parla
amb molt orgull. Ha jugat majoritàriament d’extrem
i lateral dret i la seva veterania dins l’equip l’ha portat a ser-ne el capità amb només 25 anys. Ser el capità comporta una responsabilitat que en Bernat té
molt clara: servir d’exemple pels jugadors més joves.
A més, destaca que sovint intenta “tirar del carro
tant dins com fora de la pista” i estar pendent de si
“algú necessita ajuda”, qualitats que un bon capità
té molt presents.
“L’handbol és el meu principal hobby i un element molt important” del dia a dia, confessa en
Bernat Muñoz. Quan només era un nen va escollir
aquest esport i d’ençà d’això, “ha estat molt present
a la família”.
L’esforç, el treball en equip i la humilitat són valors que, segons explica en Bernat, van implícits en
aquest esport. A més, treballa com a entrenador
d’infants i joves amb discapacitat i té clar que “el
que t’aporten és igual o molt més que el que tu pots
aportar”. Comenta que el projecte suposa un repte
molt engrescador: “la inclusió de tothom en aquest
esport i en qualsevol àmbit”.
Malgrat haver rebut en nombroses ocasions ofertes
per jugar en altres equips, Muñoz té una gran estima
al seu club. “Durant molts anys, i encara passa ara,

Tot perfil 1768.indd 1

Daniel Ferrer

diversos equips temptegen la possibilitat que vagis a
jugar amb ells”, confessa el jove. De moment es centra en l'objectiu de l'equip per a aquesta temporada:
“mantenir la categoria i poder seguir jugant l’any
que ve a primera lliga”. Es juguen la permanència
en els tres partits de les pròximes setmanes i admet
que "estem en una zona complicada".

Una temporada difícil
Els canvis que ha viscut el primer equip respecte de la temporada passada han portat a
tenir certes dificultats per mantenir-se al nivell
d’altres temporades. Les causes, segons explica
l’actual capità de l’equip, són la marxa d’alguns
dels jugadors més veterans i el canvi d’equip
tècnic que ha viscut l'equip de Muñoz. Tot i
això, té clar que “és una lliga molt complicada
i igualada” i es mostra optimista a poder fer
un bon paper fins a final de temporada.

APUNTS
Defineix-te: apassionat, treballador, responsable i
molt compromès
Un llibre: ‘L’assassí que va somiar amb un lloc al
cel’, de Jonas Jonasson
Un jugador d’handbol: Nikola Karabatic
Un viatge: al Sàhara
Un repte: la inclusió de tothom a qualsevol àmbit
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

T. 937 965 148
5365

OBRA NUEVA

T

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

T

T

T

69.000€

87.000€

188.000€

REF. 3197 ROCAFONDA, ECONOMICO,
primer piso de 3 hab., baño completo
con ducha, balcón cerrado aluminio, bien
conservado. OPORTUNIDAD.

REF. 4472 Z. CERDANYOLA, Primer piso
semireformado con patio de 15m2, 3 hab.
2 dobles, baño con ducha, y cocina reformada con galería anexa, balcón exterior,
comunidad reducida. OPORTUNIDAD.

REF. 5127 ZONA CIRERA, Planta baja
seminueva con patio de 30m2, cocina
oﬃce de haya, 2 hab. dobles antes 3, baño
completo con bañera, salón comedor de
27m2, calefacción.

T

T

T

205.000€

219.000€

287.000€

REF. 6139 Z. MOLINOS, Gran piso de
115m2, pk y trastero incl, 4 hab. 2 dobles, 2 baños compl 1 en suite, salón
30m2 con chimenea, cocina oﬃce roble, galería, balcón exterior y terraza
independiente de 25m2.

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

REF. 01245 Z. CAN VILARDELL, Casa a 4
vientos con terreno de 500m2, 100m2 y
70m2 de garaje, 3 hab., 2 baños completos y aseo, salón comedor con chimenea,
cocina oﬃce, trastero en garaje.

T

149.000€
REF. 2389 ZONA JUZGADOS, En exclusiva para nuestros clientes
piso reformado con ascensor, 3 hab., baño completo con ducha,
cocina de haya con galería anexa, piso alto con mucha luz, situado en zona bien comunicada y cerca de todos los servicios.

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL 937 965 148
1P C&M.indd 1
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Eixample

126.000€

Pis reformat de 80m², 4 habit. 1 Bany complet, cuina office, saló menjador amb
sortida a balcó, galeria, aa/cc, tancaments d’alumini, molt assolellat!! T150762

Vía Europa

171.000€

Eixample

156.954€

Costat Jutjats nous. Pis amb acabats de disseny, 66m2, 2 habit, bany complet,
menjador, cuina americ, galería, calefacció i aire acond. Millor que nou! T151178

Llàntia

600

239.085€

900

Pis en zona privilegiada, 70m², 2 habit, 1 bany amb dutxa, cuina office, saló menjador, balcó, aa/cc, tanc. alumini, parquet, pàrquing. Lluminositat!
T151071

Àtic dúplex 100m², 4 habit. arm. encast, 2 banys, cuina office, saló menjador,
galeria, balcó, aa/cc, alumini, ascensor, pàrquing opc, TSSA 35m2!! T150930

1.250

Camí de la Serra

250.000€

Vista Alegre

262.500€

3.00

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Magnífic pis 120m², 4 hab (1 suite), 2 banys, cuina off, ampli saló menjador, galeria,
2 balcons, aa/cc, tanc. alumini, ascensor, pàrquing, traster 30m²!!
T151160

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd 2

www.ﬁnquescastella .com

Gran casa a 4 vents assolellada, boniques vistes, 129m², 4 habit. 2 banys, cuina
office, saló menj., llar de foc, garatge, tses 50m² i 20m², bonic pati 40m²! T250248

19/4/17 13:02

4€

complet,
151178

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

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

T110493 Mataró. Cirera. Magnífic pis de 90m², consta de 4 habitacions (1 suite), 2
banys complets, cuina office amb galeria, saló menjador amb dos ambients de 30m²
amb sortida a balcó, tancaments d’alumini, ascensor, terrat comunitari, Tot moblar per
entrar a viure !!!!
750€/Mes

T202117 Canyamars. Casa de construcció moderna, de 260m², 5 habit + estudi de
60m², 3 banys, cuina office, ampli saló menjador, dues terrasses de 75m² i 20m², calefacció, plaques solars, pàrquing per a dos cotxe, Terreny 1475m²!!
1.600€/Mes

T110170 Mataró. Eixample. Pis de 60m², 2 habitacions, 1 bany complet, saló menjador
amb cuina oberta, aa/cc, terres de marbre, tancaments d’alumini, ascensor, totalment
moblat, disponible al maig !!!
620€/Mes
T110482 Mataró. Parc Central. Pis sense mobles de 78m², 3 habitac. (1 Suite), 2 banys
complets, cuina office, saló menjador 20m² amb balcó, aa/cc, tancaments d’alumini,
ascensor, garatge inclòs, vivenda familiar, funcional i lluminosa!!
850€/Mes
T110491 Mataró. Centre. 1er pis sense ascensor totalment reformat 85m², 2 habitacions exteriors, 1 bany complet amb dutxa, saló menjador amb cuina integrada, galeria,
calefacció, carp.aluminio, Terrassa de 15m² !! no accepten mascotes !!!!! 900€/Mes
T110358 Arenys de Mar. Magnífic pis de 98m² totalment equipat i moblat, disposa de
3 habitacions, 2 banys complets, cuina independent, terrassa i ascensor. Zona comunitària amb piscina i zona esportiva!!!! A 100 metres platja!!!
1.500€/Mes
T202558 Argentona. Casa a 4 vents, acabats de 1ª qualitat, de 379m², 4 habit. (1 suite),
3 banys, cuina equipada amb electrodomèstics, saló menjador amb llar de foc, terrassa,
aa / cc, tanc. alumini, terres de marbre, garatge per a 3 cotxes, banyera d’hidromassatge,
espectacular jardí de 477m². Disponibilitat al maig !!!!
1.500€/Mes

600€

T420112 Argentona. Casa a 4 vents en zona residencial de 180m², 4 habitacions (
suite), 2 banys complets + 1 de servei, cuina office, saló menjador amb llar de foc,
calefacció, tancaments d’alumini, terrassa de 20m², garatge per a dos cotxes, traster,
espectacular jardí de 210m² amb barbacoa d’obra!!
1.650€/Mes
202763 Vilassar de Mar. Casa de poble de 214m², 5 habit (4 dobl), 2 banys complets +
1 servei, cuina office de 30m² amb rebost, saló menjador amb sortida a balcó amb vistes
a mar, aa / cc, tancaments d’alumini, dues terrasses de 15m² i 10m², pati, garatge per a
dos cotxes, mobles opcionals, Ven a informar-se !!!
1.700€/Mes
T410116 Sant Vicenç de Montalt. Pis tot reformat de 120m², 4 habitacions (1 suite), 3
banys complets, cuina office, saló menjador amb sortida a terrassa dede 25m², galeria,
aa/cc, terres de parquet, tancaments d’alumini, 2 plaçes pàrquing, magnífica zona comunitària amb piscina i zona infantil!!!
3.000€/Mes
T302715 Mataró. Pla d’en Boet. Local 85 m² Ideal serveis, o magatzem!! 350€/Mes
T302728 Mataró Via Europa. local de 110 m² de superficie - ideal qualsevol negoci - Molt
bona situació!!!
550€/Mes
T302466 Mataró. Vista Alegre. Local comercial de 205m2 de superficie. Ideal qualsevol
negoci o magatzem!!
750€/Mes
T302519 Mataró. Via Europa. Local comercial de 140 m² de superficie - ideal qualsevol
negoci, magatazem, serveis!!!!
800€/Mes

Peramàs

726€

5€
900€

Via Europa

950€

enjador,
150930

Pis cant. 98m², 4 habit,
armaris encastats, 2
banys complets, cuina
office, saló menj. 25M²,
calefacció, tanc alumini,
gres, 2 balcons, galeria i
ascensor, pàrquing opcional, molt assolellat !!!

St.V. Montalt

1.500€

St.V. Montalt

3.500€

Dúlpex 130m², 3 hab. arm
emp. (1 suite, tssa 15m²),
2 baños, cocina off, amplio salón comedor tssa
25m², galería, calefacció,
carp alumini, parking incl,
Zona com. 2 piscines, sala
de jocs!! T110492

0€

3.000€

Excelente pl. baja reformada y amuebl. 120m², 3 habit., 2 baños, cocina office
equipada, salón comedor
amplio, preciosa terraza,
vent. Aluminio, parking y
magnifica zona comunit.,
piscina!!! T110379

m

s, cuina
250248
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Parc Central

Pis de 100m², 4 habit, 2
banys compl, cuina office equip., electrodomèstics, saló menjador, amb
galeria, aa/cc, alumini,
ascensor, pàrquing cotxe i moto, Moblat per
entrar a viure!! Disponible al maig !!! T106772

T105692

1.250€

Centre

Oficina en primera planta tipo loft de 108m² de
superfície, amb 1 bany
complet, cuina tipus office amb electrodomèstics,
saló menjador, Ideal per a
joves!! T110471

Pis 70m², 2 habit ,1 bany
complet, cuina tancada,
saló menjador amb balcó,
galeria, aa/cc, tancaments d’alumini Pis molt
assolellat, disponible al
maig ! !!! T110487

Vilassar de Dalt

Casa 4 vient. amueblada,
171m², 3 habit. 1 baño,
1 servicio, cocina, amplio
salón com., chimenea,
galería, cierres aluminio,
parking, trastero, balcón,
tza, Espectacular jardín
piscina y zona barbacoa
con cocina !!! T202766

Arenys de Mar

Casa moblada i equipada, a prop poble 530m²,
8 habit., 4 banys, cuina
office, saló menj., llar de
foc, tssa 100m², vistes,
calefacció, traster, garatge, Magnifica zona ajard.
1.000m², porxada, barbacoa i piscina!! Ideal dues
families !!! T202765

19/4/17 13:02

Les vivendes estrella

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

són exclusives d’Urbenia

MATARÓ - Cirera

R 18565

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 18396

MATARÓ - Centre

Pis acollidor en ﬁnca seminova i comunitat
reduïda, ubicat a avinguda principal i 2 hab.!

Pis alt amb ascensor, reformat, 3 hab dob,
cuina off i saló menjador amb balcó exterior.

Magníﬁc pis 4 hab, 1 lav. i bany compl,
ampli saló menj i molt assolellat. Ascensor.

Quota: 392€/mes

106.000 €

MATARÓ - Camí Serra

Quota: 469€/mes

127.000 €

R 18548

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

Quota: 998€/mes

270.000 €

R 18480

Fantàstic pis en ubicació perfecta, 3 hab (abans
4) i ampli saló menjador amb balcó exterior.

165.000 €

MATARÓ - Parc Central

146.000 €

MATARÓ - Camí Serra

R 18379

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

Quota: 610€/mes
/mes

Quota: 539€/mes

R 17707

Quota: 861€/mes
/mes
MATARÓ - Centre

R 18534

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

Quota: 1.164€/mes

315.000 €

233.000 €

MATARÓ - Parc Central

R 60295

Pis semi-nou 135m2 distribuït amb molt criteri.
Un pis que no tindrem massa temps. Volarà!!

Quota: 1.460€/mes

395.000 €

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

POBLACIÓ I ZONA

CARACTERÍSTIQUES

PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT

RENDIBILITAT

R.16021

MATARÓ - Cerdanyola

Pis - 40m2 - 2 habitacions

58.000 € 214,38€/mes

400€/mes

8,28%

R.17738

MATARÓ - Cerdany. Sud

Pis - 53m2 - 2 habitacions

65.000 € 240,25€/mes

450€/mes

8,30%

R.17708

MATARÓ - Rocafonda

Pis - 50m2 - 3 habitacions

65.000 € 240,25€/mes

400€/mes

7,38%

R.17548

MATARÓ - Escorxador

Pis - 65m2 - 3 habitacions

66.050 € 244,13€/mes

425€/mes

7,72%

R.15223

MATARÓ - Peramàs

Pis - 70m2 - 2 habitacions

116.000 € 428,76€/mes

600€/mes

6,21%

R.17748

MATARÓ - Rocafonda

Pis - 100m2 - 3 habitacions

139.500 € 515,00€/mes

600€/mes

5,16%
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