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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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A FER HISTÒRIA! 
El CNM La Sirena viatja sense complexos a Rússia

per jugar la Final Four de la Champions   
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

89.000€

¡EXCELENTE COMPRA!
Ref. 12712 ROCAFONDA: Piso alto con as-
censor. Sup. 75m2 distribuidos en 3 dormi-
torios, 2 dobles. Baño reformado con plato 
de ducha. Cocina de roble en buen estado 
con galería anexa. Salón con salida a balcón 
de 6 m2 con vistas despejadas. Muy solea-
do y con mucha ventilación.

T

129.500€

BIEN COMUNICADO
Ref. 12707 ROCABLANCA: Piso 1/2 altura en 
edifi cio sin ascensor. Superfi cie 80m2, 4 habita-
ciones (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 venti-
lación al ser exterior a 2 calles y muy soleado.

T

99.000€

BUEN PISO POR CALIDAD Y PRECIO
Ref. 12711 ROCABLANCA: Atención a este 
piso en exclusiva para nuestros clientes. 1er piso 
esquinero.  85 m2, amplio recibidor, 3 habit. (2 
dobles) Salón rectangular balcón 9m2, exterior 
a la calle. Cocina lacada reformada con galería 
anexa. Baño completo reformado. Suelos gres. 
Ventanas de aluminio. Puertas de roble. 

T

159.000€

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

T 219.000€

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

T

243.900€

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

T229.000€

MEJOR PISO DE LA ZONA
Ref. 12708 Z/VIA EUROPA: Buen piso ex-
terior y vistas despejadas  sin edifi caciones cer-
canas. Imagen sencillamente impecable. Salón 
comedor amplio y luminoso. Balcón /terracita. Co-
cina offi ce equipada. Galería anexa. 3 dormitorios. 
2 baños. Zonas comunes ajardinadas. 

T

99.000€

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

T 107.000€

¡COMUNIDAD TRANQUILA!
Ref. 12599 JUNTO ROCABLANCA: Vivien-
da totalmente reformada, imagen juvenil y mo-
derna. Con 75 m2 distribuidos en 3 dormitorios, 
2 dobles. Salón comedor muy luminoso. Cocina 
muy bonita con galería. Baño completo y refor-
mado. Parquet. Cerramientos de aluminio. Cale-
facción. Magnífi cas vistas a montaña.

T

73.000€

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

T

138.000€

!BUENA OCASIÓN!
Ref. 12710 JTO. PUIG I CADAFALCH: Edificio 
buena presencia, ascensor. 90m2 actualizado. Des-
tacan distribución, imagen y luminosidad. Salón 
com. 20 m2. Balcón soleado. Gran cocina  14m2 
equipada, impecable, galería. 3 dor. (2 dobles). Baño 
completo + aseo. Suelos gres. Carp.  int. madera. 
Ext. aluminio doble. A.A Trastero parte superior. 

T

309.000€

ÁTICO ÚNICO EN MERCADO
Ref. 12713 CAMÍ SERRA: 195m2. 110m2 en 
planta + 40m2 estudio + 45m2 entre terraza y 
balcón. Totalmente refor., excelentes acabados. 3 
habit. (2 dobl) + vestidor. 2 baños compl. (1 suitte) 
Amplio salón en estudio con chimenea y despa-
cho. Comedor 28 m2, balcón. Jacuzzi en terraza 
superior para veladas. Parking incluido.

T

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

129.500€

BIEN COMUNICADO
Ref. 12707 ROCABLANCA: Piso 1/2 altura en 
edifi cio sin ascensor. Superfi cie 80m2, 4 habita-
ciones (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 venti-
lación al ser exterior a 2 calles y muy soleado.

99.000€

BUEN PISO POR CALIDAD Y PRECIO
Ref. 12711 ROCABLANCA: Atención a este 
piso en exclusiva para nuestros clientes. 1er piso 
esquinero.  85 m2, amplio recibidor, 3 habit. (2 
dobles) Salón rectangular balcón 9m2, exterior 
a la calle. Cocina lacada reformada con galería 
anexa. Baño completo reformado. Suelos gres. 
Ventanas de aluminio. Puertas de roble. 

219.000€

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

309.000€

ÁTICO ÚNICO EN MERCADO
Ref. 12713 CAMÍ SERRA: 195m2. 110m2 en 
planta + 40m2 estudio + 45m2 entre terraza y 
balcón. Totalmente refor., excelentes acabados. 3 
habit. (2 dobl) + vestidor. 2 baños compl. (1 suitte) 
Amplio salón en estudio con chimenea y despa-
cho. Comedor 28 m2, balcón. Jacuzzi en terraza 
superior para veladas. Parking incluido.

• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

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

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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cada cap de setmana. Aquesta fou la gràcia d’aquells 
primers comunicadors gastronòmics. Contraposar la 
seva bonhomia i humilitat gastronòmica a la prepo-
tència dels programes més o menys oficialistes on es 
parlava de menjar i beure, però des del dogma.

Per això, avui que el trio de la benzina (Pere Tapias, 
Llorenç Torrado i Jordi Estadella) ja forma part del 
record, vull fer un homenatge a aquella manera de 
comunicar saviesa gastronòmica que ens va fer a tots 
una mica més valents i agosarats. Traient el debat gas-
tronòmic de les cuines i les sobretaules per dur-lo als 
diaris, les ràdios i les televisions. Un canvi que el Pere 
Tàpias, i molts altres, han fet possible, sense tenir fo-
gons públics propis, és a dir restaurant. Per això, a més 
de gastrònoms, m’agrada qualificar-los de facilitadors. 
O si ho voleu ser més moderns, de “coachs”.

Si sou servits: Francesc Murgadas (AMIC)

 Ha mort el company i amic Pere Tàpias. L’home amb 
qui vaig descobrir, quan érem joves, que no totes les 
salses venien de Paris i que la coca enramada podia ser 
perfectament una pizza d’abans del formatge. Perquè, 
convé recordar que en aquells temps de Luján, Cándido 
i Ferdinand Point, tot el que no fos francès i erudit, no 
era gastronomia. De la mateixa manera que tot el que 
no fos La Teca del manresà Ignasi Domènech, no era 
cuina catalana.

I jo vaig tenir el plaer de poder compartir amb en 
Pere Tàpias i des dels micròfons de Ràdio 4, el naixe-
ment d’una nova gastronomia. De la que posava en 
pla d’igualtat les receptes d’un jove Paul Bocusse i les 
d’aquella masia catalana que, aprofitant el turisme in-
terior, s’omplia de carn a la brasa i plats tradicionals 

El gran facilitador 

L’ENQUESTA

HAS TROBAT COL·LAPSE A 
URGÈNCIES QUAN HI HAS 
ANAT?

82,8% Sí
17,2% No

albert ramos

LA PREGUNTA:

Quants anys té el teu 
cotxe?

hora de la fogonada

Dimarts passat es va celebrar la quarta trobada de flabiols escolars 
amb més de 400 alumnes tocant plegats en el final de festa, a la Plaça 
de la Muralla.

APLAUdIT: El tenista fa un Masters 
1000 de Montecarlo quasi perfec-
te i només una llegenda com Rafa 
Nadal l'aparta de la victòria.

CASTIGAT:  Guanya amb la foscor 
però sent un acte per a un públic 
familiar que l'endemà va a escola 
no hauria d'iniciar-se a les 22h.

VOTA L'ENQUESTA A:

Davant de tot

 Daniel Ferrer 

Davant de tot 1769.indd   1 26/4/17   10:03
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SER MONJA AVUI
Entrem al monestir de les Carmelites Descalces 
per descobrir com és el dia a dia de les religioses
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Sant Jordi massiu als carrers
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 Foto antiga Les portades

 Aquesta foto va ser presa a 
Burriac, amb motiu de l'excur-
sió que les treballadores de Can 
Viladevall van fer el dia de la fes-
ta del cartró. Ara aquest tipus de 
celebracions gremials s'han per-
dut, però el segle passat –la foto 
és del 1957- se celebraven amb 
dia de festa i activitats com aques-
ta excursió o balls festius. Mercè 
Masferrer recorda la celebració 

Excursió el dia de la festa del cartró

d'aquest any i com després de l'ex-
cursió a Burriac, amb berenar i 
sessió de fotos, es va fer un ball 
sonat a posteriori.

Amb motiu del 6 de maig, quan 
es feia la festa patronal del sec-
tor, van anar a Burriac i surten 
a la foto Rosa Comas, Adriana 
Parera, Dora, Guadalupe Ortiz, 
Glòria López, Laura, Josefa López, 
Mercè Masferrer i Lídia Masferrer. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1769.indd   1 26/4/17   18:30



Av. Diagonal, 463 bis Principal • 934 100 079 • www.corp.cat

ENVOLTA’T DE VIDA

* PVP impostos no inclosos. Habitatges en règim lliure i habitatges de protecció oficial en règim de preu concertat.
Consultar disponibilitat.

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

VISITA CONCERTADA TRUCANT AL 93 494 10 88

Com vols viure demà?

EN COMERCIALITZACIÓ 
A L’OFICINA C/ ROGER DE FLOR CANTONADA AMB C/ FLOS I CALCAT

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

OBRA NOVA • EL MASNOU

des de 175.000¤* 

Idea casa teva
al teu estil



A per la Champions sense complexos
El Tot Mataró viatja a Kirishi amb el CNM La Sirena, que disputa per primera vegada la 
final a quatre de la màxima competició europea

Waterpolo: Redacció

  A punt per a fer història. Les 
sirenes del waterpolo són des de 
dimecres a Rússia on volen trencar 
esquemes i guanyar per sorpresa 
la Champions. El dilluns al migdia 

es va celebrar al Passeig Marítim 
un acte institucional presidit per 
l'alcalde de la ciutat sr. David Bote, 
en el qual la ciutat va acomiadar les 
jugadores de La Sirena CN Mataró, 
que portaran el nom de la nostra 
ciutat fins a un lloc ben llunyà com 

és la ciutat russa de Kirishi, pro-
pera a Sant Petersburg.

A l'acte hi van assistir també el 
regidor d'esports sr. Josep M. Font 
i el president del Centre Natació 
Mataró sr. Joan Gros, els tècnics de 
l'equip Florin Bonca i Pau Cardenal 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 1769.indd   2 26/4/17   19:20



Tot i no sortir com a favorites a les travesses, la sola presència 
de La Sirena CNM a la Final Four de la Champions representa 
consolidar el seu nom en la història de l'esport mataroní. I és 
que fins ara, en l'àmbit local, l'únic equip que ha estat entre els 
quatre primers d'Europa va ser el Club Tennis Mataró que va jugar 
les semifinals de la Copa d'Europa l'any 1992, perdent contra el 
Racing de París. El mític DC Mataró d'hoquei va quedar el 1967 
a les portes de les semifinals en la cèlebre eliminatòria contra el 
Reus. Va ser al mateix nivell al que va arribar l'equip femení de 
tennis taula que va jugar els quarts de final de la Champions la 
temporada 2004-05.L'equip femení del GrupClima CH Mataró 
d'hoquei patins va disputar la final a vuit de la Copa d'Europa, 
quedant en cinquè lloc.  L'equip femení del Club Esportiu Mataró 
de bàsquet també va jugar tres vegades la Copa d'Europa, però 
es va quedar a vuitens de final. A partir d'avui La Sirena CNM 
pot trencar el sostre de l'esport local.

Seria la fita més 
important de 
l'esport local

La roda de premsa de comiat

i una representació de les jugado-
res encapçalada per la capitana 
Marta Bach.

En l'acte es va desitjar sort en 
aquesta competició del més alt 
nivell, com és la Final Four de 

l'Eurolliga de waterpolo i on, per 
primera vegada, sonarà el nom 
de Mataró entre els quatre millors 
del continent en una competició 
esportiva femenina.

Repte difícil
El repte no és fàcil, ja que el rival 
a semifi nals serà l'equip amfi trió, 
que va guanyar aquí per 10-15 a la 
segona fase. Però el bon moment 
de les noies que prepara Florin 
Bonca permet tenir esperances de 
donar la sorpresa davant un equip 
amb moltes ganes d'obtenir el tí-
tol. No en va és la tercera vegada 
que Kirishi és seu d'aquesta fi nal 
i el seu equip ja ha quedat cinc 
vegades subcampió d'Europa, els 
anys 2005, 2006, 2007, 2010 i 2013. 
En la darrera ocasió caient a Eger 
(Hongria) davant el CN Sabadell. 

La web d'Esport3 emetrà els par-
tits en directe.

Els horaris

La Sirena obre la F4 avui 
a les 17h i demà dissab-
te hi ha 3r i 4t lloc a les 
15.30h i final a les 17h

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017
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"Guanyarem per en Robafaves"
Il·lusió i sobretot moltes ganes de competir entre l'expedició mataronina que tot i 
debutar en una F4 de la màxima categoria no vol renunciar a res

Waterpolo: Roger Castillo

  El Tot Mataró és a Kirishi al cos-
tat de Les Sirenes. És una aventura 
que arrenca amb un vol dimecres 
a les sis del matí i en el qual, de 
bon començament, queda clar ja 

a la primera escala a Zurich que 
La Sirena no vol ser la convidada 
de pedra d'aquesta Champions. 
No van de turisme a Rússia. Són 
ambicioses. I ho volen fer patent 
totes i cadascuna d'elles.

Florin Bonca atén al Tot i 

assegura que "arribar aquí ja és 
un orgull però portem dies prepa-
rant una victòria contra el Kirishi". 
Cira Gibson vol "arribar el més 
lluny possible" i Clara Cambray 
apuja  l'aposta: "portarem la copa 
a casa". La moral de la tropa està 

Ciutat

Obertura 3-4 1769.indd   2 26/4/17   19:37



La Sirena, vigent campiona de la Copa LEN, és l'equip amb qui 
ningú compta, el que té menys galons d'entre tots els repre-
sentats en aquesta Final, que es juga a una ciutat en la qual 
costa trobar cap altre al·licient. Fins i tot els mitjans esportius 
generalistes focalitzen l'atenció en el Sabadell, que és vigent 
campió i el gran dominador del darrer lustre a Europa. També 
l'Olympiacos grec, el rival de les vallesanes –que no compten 
amb Anni Espar però segueixen tenint una plantilla especta-
cular– és un equip de gran nivell i del Kirishi es pot dir que 
ja va demostrar a Mataró, en l'eliminatòria que va guanyar al 
Sorrall contra La Sirena, que pot ser un equip temible. A ningú 
escapa que amb el factor camp a favor la primera semifinal es 
presenta com un repte majúscul per a les mataronines. Florin 
Bonca i Pau Cardenal, però, han preparat a consciència el partit. 

Segueix la Final Four a través de totmataro.cat

Contra tres 
equips més 
experimentats

El primer entrenament a Kirishi

alta en aquesta primera escala 
i fi ns i tot Debby Willemsz as-
segura que "guanyarem per en 
Robafaves" al que Ona Messeguer 
afegeix que "també guanyarem pel 
Drac". Alba Bonamusa assegura 

que "no en tenim prou amb la 
LEN i Laura López assegura que 
"anirem a totes per guanyar". La 
capitana Marta Bach vaticina que 
"no tenim sostre" i fi ns i tot Zoe 
Arancini s'arrenca a cantar la can-
çó de "un dia de partit". Els falten 
quatre hores de vol per arribar 
a Rússia on a les set de la tarda, 
hora mataronina, s'entrenen a la 
piscina on el divendres buscaran 
donar la sorpresa.

La gran sorpresa
És evident que ningú compta amb 
la sorpresa de La Sirena CNM. Els 
antecedents, a més, són clars i qui 
organitza la Final Four té més que 
el factor camp a favor. Tot i això 
l'expedició ha arribat a Rússia sen-
se cap tipus de complexe i no es 
volen quedar amb el rol de convi-
dades de pedra. Per en Robafaves, 
el que calgui.

Marta Bach

"Aquest equip té moltes 
ganes de fer-la grossa i 
això fa que no tinguem 
sostre"

 Daniel Ferrer 
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El president de la Generalitat visita Mataró 
Carles Puigdemont va visitar l’Ajuntament i va inaugurar la nova Cuina d’Alt Rendiment i les 
oficines centrals de SERHS Food a Mataró

Empreses: Laia Mulà

 És la primera vegada que el 
president de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Puigdemont, 
assisteix en una visita ofi cial a la 
ciutat, on el van rebre les auto-
ritats de Mataró a l’Ajuntament, 
entre elles l’Alcalde David Bote. El 
motiu va ser la inauguració de la 
nova Cuina d’Alt Rendiment (CAR) 
de SERHS Food i de les seves ofi -
cines centrals que a partir d’ara 
s’estableixen a la ciutat, al Polígon 
de Mata-Rocafonda Puigdemont 
i Bote van acompanyar els mà-
xims responsables de l’empresa 
en l’acte inaugural que va acollir 
més de 100 persones.

SERHS aposta per Mataró
L’empresa originària del Maresme 
amb més de 40 anys de trajectò-
ria va inaugurar la CAR de SERHS 
Food, un equipament que suposa 
una inversió de 5 milions d’euros 
i que també acollirà les ofi cines 
centrals de l’empresa. Segons va 
explicar el seu Director General, 

Raimon Bagó, les instal·lacions es-
devenen una peça clau pels nous 
projectes de l’empresa. La divisió, 
que dóna feina a 2.000 persones 
de Catalunya, 70 de les quals a 
Mataró, ha optat per establir-se 
a la capital maresmenca perquè 
disposa de més capacitat, millors 
serveis i logística. En defi nitiva, els 
membres directius de SERHS van 
viure amb orgull la inauguració 
com “la culminació d’una feina 
de molts anys”.

Beneficiosa per a la ciutat
El president de la Generalitat va 
subratllar que “l’aposta valenta 
de SERHS” d’ubicar-se a Mataró 

amb aquest nou CAR es traduirà 
en llocs de treball de qualitat pels 
mataronins. Segons el president 
cal inversió, compromís i innova-
ció en l’àmbit alimentari perquè 
no només “som el que mengem”, 
sinó que també “som el que cui-
nem i com ho cuinem”, va afi rmar.

Per la seva banda, David Bote va 
fer referència durant el seu discurs 
a l’elevada xifra d’atur a Mataró 
i va coincidir amb Puigdemont 
en referència al fet que aquesta 
ubicació de l’empresa podia ser 
molt benefi ciosa per a la ciutat: 
“la nostra màxima és aprofi tar les 
oportunitats pels ciutadans i la 
comarca”.

Carles Puigdemont i David Bote visiten la nova Cuina d'Alt Rendiment de SERHS Food Daniel Ferrer

SERHS Food és una empresa d’alimentació que ha enfocat el 
seu negoci a tres branques principals: el turisme, la distribució 
de productes i l’alimentació i el càtering. Així doncs, els seus 
productes arriben a nombrosos indrets com, per exemple, el 
Parlament, els bars del Camp Nou, més de 180 menjadors escolars 
de Catalunya, el Liceu, diversos hospitals, entre molts d’altres.

SERHS Food
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La rosa de Sant Jordi Arxiu

Les platges del Maresme Arxiu 

  L'informe 'Activitats turístiques. 
Situació laboral' elaborat per l'Ob-
servatori de Desenvolupament 
Local del Consell Comarcal, con-
clou que l'ocupació en el sector 
turístic ha augmentat al llarg dels 
darrers 5 anys al Maresme. Els llocs 
de treball en les quasi 1.700 em-
preses del sector l'any 2016 han 
superat en un 13% els que hi ha-
via abans de la crisi, l'any 2008, i 
el nombre de negocis del sector ha 
viscut un creixement interanual 
del 3,24%. En general, aquestes 
xifres indiquen que el sector tu-
rístic a la comarca es troba en un 
bon moment.

Més de 14.000 treballadors
Durant el 2016 en concret el sector 

L'ocupació en aquest sector a la comarca ha crescut 
respecte dels anys anteriors a la crisi

Un 13 per cent més de llocs de 
treball en turisme

 "Estem molt contents". Així 
de satisfet s'ha mostrat el pre-
sident del Gremi de Floristes de 
Catalunya, Joan Guillén, a l'hora 
de fer balanç de la venda de roses 
d'aquest Sant Jordi 2017. Una jor-
nada on s'arribaran als sis milions 
de roses venudes, assolint així el 
repte pel gremi, que temia un des-
cens d'entre el 5% i el 15% perquè 
la festivitat ha estat enguany en 
diumenge. 

Guillén considera que la "fi de-
litat" del comprador al seu esta-
bliment de referència ha fet que 
aquest hagi estat, contra pronòstic, 
un molt bon Sant Jordi. On no hi 
ha hagut sorpreses és en el tipus 
de rosa adquirida. Novament s'ha 
apostat majoritàriament per la 
rosa vermella, especialment les 
'Freedom' i 'Red Naomi'. Es va 
notar major presència de roses 
produïdes a Catalunya i a la resta 
de l'estat espanyol. Guillén parla 
d'"incipient augment" de la pre-
sència de roses d'aquí i que mi-
lloraria aquest 10% actual de fl ors 
sobretot del Maresme. | Red

El sector agraeix la 
fidelitat del client

Sis milions de roses 
venudes per 
Sant Jordi

turístic va donar feina a quasi 
11.000 assalariats i a més de 3.000 
autònoms, sobretot en serveis de 
menjar i begudes, que són els que 
més ocupació generen majoritàri-
ament en el segon i tercer trimes-
tre de l'any.

Tot i les bones xifres, cal des-
tacar l'estacionalitat d'un sector 
en el qual varia la contractació de 
personal en funció del moment de 
l'any. L'estudi mostra que en el se-
gon i tercer trimestre de l'any les 
contractacions augmenten, mentre 
que en el primer i el quart dismi-
nueixen. Les èpoques amb més 
llocs de treball corresponen a la 
temporada de sol i platja, un dels 
pols d'atracció més importants de 
la comarca. | Laia Mulà

El Consorci de Turisme es proposa impulsar els valors patrimonials, 
culturals, esportius o gastronòmics de la comarca per capgirar 
l'estacionalitat del turisme a la comarca mitjançant la millora de 
la qualitat dels serveis, la creació de nous productes turístics, el 
coneixement de les inquietuds del visitant, entre d'altres. 

Capgirar l'estacionalitat
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ESPECIAL
MOTOR

TOT MATARÓ

Del 4 al 7 de maig l’Espai Firal del Nou Parc 
Central novament acollirà més de 150 vehicles 
turismes i vehicles comercials i industrials 

exposats a la venda, en la novena edició de la fi ra 
dedicada al vehicle d’ocasió, km.0 i nou en condici-
ons excepcionals.

En més de 3.000 m2, quedaran representades 
quasi una vintena de marques punteres del sector 
de l’automòbil i industrials, consolidant així a Mataró 
com a capital automobilística. Una exposició amb 
el principal objectiu de potenciar el sector i on els 
concessionaris exposaran vehicles d’ocasió, km.0 i 
nous en condicions excepcionals, amb les màximes 
garanties de qualitat.

Aquest any la fi ra comptarà amb un nou produc-
te en exposició, un producte directament relacionat 
amb la seguretat, el manteniment i la bona conser-
vació de vehicles: una extensa gamma en portes i 
automatismes per a garatges, etc.

Del 4 al 7 de maig torna 
MotorTotal, FirMercat del 
Vehicle d’Ocasió, Km. 0 i nou 
en condicions excepcionals de 
Mataró i Maresme 
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Tot i que les ajudes del go-
vern, l’anomena’t Plan 
PIVE, ja no està en vigor, 

el seu efecte ha quedat diluït, ja 
que són les marques les que, assu-
mint elles el cost, ofereixen atrac-
tius descomptes a fi  i efecte de 
mantenir el ritme ascendent en 
la matriculació de vehicles nous. 
La venda del vehicle Km 0 ha pu-
jat com a conseqüència de la ne-
cessitat per part de les marques 
d’assolir objectius puntuals en les 
matriculacions. El vehicle d’oca-
sió, segueix mantenint un ritme 
ascendent constant i es detecta 
que els clients es decanten més 
per aquest producte per necessi-
tats econòmiques. En la necessitat 
de tenir una quota de préstec que 
s’adapti a la seva economia familiar 
i l’adquisició d’un vehicle d’ocasió 
els ho permet.

Motor Total obrirà 
el dijous 4 de 16 h a 
20.30 h. El divendres 
5, dissabte 6 i diu-
menge 7 la fira esta-
rà oberta al públic de 
10.30 h a 20.30 h. 

Cada cop més 
venda de 
vehicles Km 0

ESPECIAL
MOTOR

Tot i que les ajudes del go-
vern, l’anomena’t Plan 
PIVE, ja no està en vigor, 

el seu efecte ha quedat diluït, ja 
que són les marques les que, assu-
mint elles el cost, ofereixen atrac-
tius descomptes a fi  i efecte de 
mantenir el ritme ascendent en 
la matriculació de vehicles nous. 
La venda del vehicle Km 0 ha pu-
jat com a conseqüència de la ne-
cessitat per part de les marques 
d’assolir objectius puntuals en les 
matriculacions. El vehicle d’oca-
sió, segueix mantenint un ritme 
ascendent constant i es detecta 
que els clients es decanten més 
per aquest producte per necessi-
tats econòmiques. En la necessitat 
de tenir una quota de préstec que 
s’adapti a la seva economia familiar 
i l’adquisició d’un vehicle d’ocasió 
els ho permet.

Motor Total obrirà 

núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017

Motor 1-2-3-4-5-6.indd   3 26/4/17   13:24



El diumenge 7 a les 12.00 h se celebrarà la 4a 
Concentració MotorTotal de cotxes i motos 
clàssiques gentilesa de Maresme Clàssics. 

Una exposició d’autèntiques relíquies que van des 
dels anys 40 fins als 70. 

Abans d’arribar a l’Espai FIral, faran una petita rua 
per alguns dels carrers de Mataró. A més, durant els 
dies de la fira, els més “pekes de la casa” podran 
passar-s’ho d’allò més bé amb les atraccions que hi 
haurà instal·lades. La concentració s'emmarca dins 
el programa d'actes de Motor Total, la fira de refe-
rència del sector 

Diumenge 7,  
concentració de motos i 
cotxes clàssics

Sorteig de xecs-regal de

400 euros

P 
er tal d’incentivar la compra, els expositors 
participants juntament amb l’organitza-
ció de MotorTotal, sortejaran entre tots 

aquells que adquireixin el seu vehicle durant els 
dies de la fira, 3 xecs - regal de 400,00 euros a 
descomptar del preu del cotxe. Un al·licient més 
per anar a Motor Total.

Especial motor
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ANKHAR MOTOR - LIGIER / MICROCAR
Camí del Mig, 133 (Mataró)
Tel.: 93 756 29 82
www.ankharmotor.com

AUTOMÒBILS AR MOTORS – KIA
Ctra. de Barcelona, 49. Local 2 (Mataró)
Edifici el Rengle
Tel.: 93 754 17 54
www.armotors.es 

AUTOMOCIÓN LOBAUTO-MAHINDRA
Tel.: 609 989 261 / 637 741 500
www.mahindra.es  

AUTO 95 - CONCESSIONARI PEUGEOT
Via Sergia, 7 (Mataró)
Tel.: 93 741 82 00
www.auto-95.com

AUTOMÒBILS DELMAR - GRUP AUSER
RENAULT / DACIA
Teixidora, 45 / Cant. Via Sèrgia 8-12 (Mataró)
Tel.: 93 758 91 51
www.auser3000.com

AUTOMOCIÓ MATARÓ - CITRÖEN
Av. Maresme, 103 (Mataró)
Tel.: 93 516 20 28
www.citroenmataro.com

CARSMARE - MULTIMARCA
Via Sèrgia, 5 (Mataró)
Tel.: 93 741 82 10
www.auto-95.com

Els expositors de la 8a 
Fira Motor Total DAS WELT AUTO Vehículos ocasión

OPEL - SKODA
Av. Maresme, 5 (Mataró)
Tel.: 93 741 26 00
www.eserma.es

GRUPO COVESA - FORD
Av. Maresme, 93-99 (Mataró)
Tel.: 650 468 213
www.covesa.net

MARESME LESSEPS - SEAT
Ctra. N-II, 40-42 (Mataró)
Tel.: 93 758 88 00 - 93 758 92 16
www.gruplesseps.com

MAVA MOTOR
SSANGYONG
Av. Maresme, 39 (Mataró)
Tel.: 93 741 41 13

SUBARU
Av. Maresme, 39 (Mataró)
Tel.: 93 741 41 13

MB MOTORS  MERCEDES - BENZ / smart
Tel.: 93 741 80 06
www.mbmotors.mercedes-benz.es

MOTORPRIM - HYUNDAI
Av. Maresme, 71-73 (Mataró)
Tel.: 93 757 63 78
www.motorprim.es

PORTES I AUTOMATISMES ENRIC
Indústria, 14 (Teià)
Tel.: 93 555 93 88
www.automatismesenric.com 

Especial motor
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Una de les pràctiques que s’està estenent més 
és que les revisions dels vehicles es retardin 
més del que indica el fabricant, o s’estalvia 

en les revisions de frens, olis o pneumàtics. Però, 
HTMBoxes, centre del bricolatge de l’automòbil, 
alerta que això no repercuteix en l’estalvi, sinó que 
pot fer que el cotxe duri menys i, a més, implica un 
gran impacte en la seguretat. 

Allargar el termini del canvi d’oli i de filtre va en 
contra de la longevitat del cotxe, ja que la principal 
funció de l’oli en el motor és lubricar i arrossegar les 
impureses cap al filtre perquè les retingui. Per tant, 
un oli i un filtre amb excés de quilometratge perden 
la seva eficàcia accelerant el desgast intern, la qual 

Allargar la vida útil del vehicle

cosa podria suposar una costosa avaria. Els filtres 
del combustible també tenen un cicle de substitució 
i, si no es respecten, les impureses podrien generar 
avaries en els sistemes d’injecció.

És ideal que les escombretes dels eixugaparabri-
ses se substitueixin una o dues vegades a l’any, per-
què si no, poden ratllar la superfície del parabrisa. 
Tanmateix, cal parar una especial atenció al desgast 
dels guardapols dels paliers i de les ròtules de direc-
ció. Els pneumàtics, si estan molt desgastats, s’ad-
hereixen pitjor a la carretera i en cas de frenada o 
revolt brusc poden ocasionar un accident. El desgast 
no homogeni alertarà de problemes amb la pressió 
o amb l’equilibrat. 

Especial motor
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REVISIÓ
AUTO ENERGIA

MANTENIMENT

OLI CEPSA

STAR 10w40

OLI CEPSA

STAR 10w40

canvi d'oli i filtre
+

test punts seguretat

tot inclòs

REVISIÓ
AUTO ENERGIA

MANTENIMENT

OLI CEPSA

STAR 10w40

OLI CEPSA

STAR 10w40

canvi d'oli i filtre
+

test punts seguretat

tot inclòs

Quan ens plantegem comprar un cotxe nou 
acostumen a plantejar-nos moltes pregun-
tes i a donar-li moltes voltes pel fet d’haver 

d’invertir-hi una gran quantitat de diners i no tenir 
la seguretat de si el vehicle que desitgem és real-
ment el que més ens convé. Per això, és convenient 
seguir alguns consells que ens poden ajudar a fer 
una compra que ens satisfaci.

• Per escollir el cotxe més adient a les vostres 
necessitats, aquest s’ha d’adequar a la vostra vida 
actual però també a la d’un futur pròxim, per això, 
penseu en els plans que teniu, és a dir, si voleu tenir 
fills en breu, si utilitzareu el vehicle per marxar de 
vacances amb la família...

• Visiteu la pàgina web de la marca del vehicle 
que voleu i comproveu si compta amb un configu-
rador amb el qual podeu crear el vehicle que voleu 
segons els vostres gustos, escollint color, acabats, 
equipament, elements opcionals...

Què he de tenir en 
compte al comprar un 
cotxe nou?

Cal tenir present...

Intenteu determinar si el cotxe en 
qüestió tindrà un bon preu de reven-
da en el futur, perquè en cas que ne-

cessiteu vendre’l no perdeu massa diners.  
 
- És important que proveu el vehicle abans 
de comprar-lo, ja que les primeres impres-
sions durant la conducció són importants. 
 
 Tingueu en compte que els concessionaris dis-
posen de vehicles en estoc que, encara que no 
tinguin tot l’equipament que voleu, generalment 
acostumen a tenir preus més reduïts.

Especial motor
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En qüestió de motor i encara més en el cas de 
les motos respecte dels cotxes, la confiança 
entre mecànics i conductor és bàsica. Des de 

fa 24 anys, al Centre de Mataró, Gomma Motors és el 
nom referent, especialista en marques com Honda, 
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Triumph, Ducati i BMW.

Gomma Motors és taller i botiga i té un servei de 
venda i reparació format per un equip de mecànics 
en permanent formació, garantia de la màxima pro-
fessionalitat. 

Gomma Motors: el taller 
de confiança al centre 
de Mataró

Màquina de diagnosi

Gomma Motors ha incorporat recentment 
una màquina de diagnosi Berton, de les 
millors del mercat, el millor aliat per a la 

localització d'avaries. El taller posa aquest dis-
positiu a l'abast de tots els seus clients.

Especial motor
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DES DE 29.900 €*

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km. 

 

*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en funció de la 
comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España, EFC, SAU segons condicions
contractuals, amb un import mínim a finançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta 
vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/05/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a 
més informació: landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
 

 

LAND MOTORS   Concessionari oficial Land Rover 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
landmotors.landrover.es

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

   
Quan acaba la carretera, comença la diversió. I els que 
saben d’aventura, saben que cal anar-hi preparat. Per 
això el Discovery Sport té la màxima puntuació en 
seguretat i 981 litres d’espai de càrrega, perquè volem 
que hi càpiga qualsevol aventura que puguis imaginar.

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 
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Les bombes injectores i injectors són una de les 
parts més importants d'un motor. A Sebastià, 
amb 40 anys d'experiència en el sector, poden 

oferir garantia, professionalitat i excel·lència en tot 
tipus de reparacions i calibratge de bombes. A més 
són un taller al servei del seu client, que donen un 
any de garantia per totes les seves reparacions sense 
límit de quilometratge. 

La millor garantia en 
injectors i reparació de 
bombes injectores

Sebastià treballa per a professionals i particulars 
i tant en vehicles lleugers com industrials i marins. 
Compten amb maquinària Bosch d'última genera-
ció per al control digital de motors afegint a la seva 
experiència el millor material professional del mer-
cat. La reparació i posada al dia d'injectors i bom-
bes d'injecció és la clau per al bon funcionament del 
nostre vehicle.   

Un any de 
garantia sense límit 
de quilometratge

Especial motor
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L'Aleix i la seva família vol agrair a Tallers Mingo, 
l'organització de la seva 4a Reparació Solidària,

amb l'objectiu d'aconseguir recaptar diners 
per ajudar al seu fi ll afectat per la malaltia 

minoritària de Tay-Sachs.

Organitza

aleixmerino.com

Col·laboren

Pneumàtics MAYO

gràcies!

per ajudar al seu fi ll afectat per la malaltia 
minoritària de Tay-Sachs.

aleixmerino.com

gràcies!
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La venda d’automòbils de turisme ha crescut 
un 9,6% a Catalunya durant el 2016 i ha asso-
lit les 177.957 unitats, segons dades d'Anfac. 

Aquesta xifra signifi ca que el mercat català repre-
senta una quota del 15,5% del conjunt espanyol. La 
patronal dels fabricants d’automòbils ha destacat el 
PIVE (vigent encara durant part del 2016) i la recupe-
ració econòmica han impulsat les vendes del sector, 
que han superat el milió d’unitats aquest 2016. “Les 
causes d'aquest bon resultat són principalment la 
millora del clima econòmic, l'esforç comercial cons-
tant de concessionaris i marques i la forta activitat 
turística, que s'ha refl ectit positivament al canal de 

La venda d'automòbils 
va créixer un 9,6 per 
cent el 2016

 La previsió 
més optimista 

per a aquest 
2017 és d'1,2 

milions de 
vehicles 
venuts.
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lloguer”, segons Anfac. La patronal ha lamentat 
que l’absència ‘un nou pla PIVE en la segona meitat 
de l'any ha provocat un alentiment de les vendes, 
especialment notable en l'últim trimestre del 2016.

 

Previsions pel 2017

“Encara estem lluny del mercat potencial que li cor-
respon a Espanya pel seu desenvolupament econò-
mic, de manera que la fiscalitat i els programes de 
desballestament són eines fonamentals per impulsar 
el mercat i la renovació del parc. Si a més, s'aprofi-
tés el bon context econòmic i la millora de l'ocupa-
ció prevista per 2017, el mercat per a l'any que ve 
podria situar-se per sobre d'1,2 milions”, ha previst 
Anfac en el seu comunicat.

 

Les marques més buscades

Per marques, Renault ha liderat aquest 2016 el mercat 
espanyol, amb 90.503 automòbils de turisme venuts, 
per davant d’Opel (89.383) i Volkswagen (89.012). 
Els models més venuts han estat el C4, amb 34.615 
unitats matriculades entre gener i desembre, seguit 
del Leon (33.653) i de l’Ibiza (31.836). Per tipus de 
motor, els models dièsel continuen liderant el mercat 
d’automòbils a Espanya, amb una quota de mercat 
del 56,8%, per davant dels motors de benzina, que 
representen el 40,2% de les matriculacions. Per úl-
tim, els cotxes híbrids i elèctrics representen el 3% 
de les matriculacions anuals.t 

L'efecte de la Setmana Santa

La ubicació en el calendari de la Setmana 
Santa acostuma a ser un factor determi-
nant en els còmputs parcials, per mesos, 

de vendes de vehicles. Això es deu a la importàn-
cia del paquet de vendes a empreses de lloguer 
de vehicles que renoven flota de cara a aquesta 
cita. Per això el ritme de vendes del 2017 s'havia 
ralentitzat en espera del passat període vacaci-
onal. Els propers índexs segurament apuntaran 
a un augment de vendes. 
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Les persones amb una minusvalidesa física, 
sigui congènita o a causa d'un accident, de 
trànsit, per exemple, es troben sovint amb 

diverses traves a l’hora d’optar per aconseguir con-
duir un vehicle, però també pel simple fet d’obtenir 
el permís de conducció.

L’objectiu és fer accessible per a tothom els vehi-
cles mitjançant l’adaptació per a conducció de per-
sones amb mobilitat reduïda mitjançant l’aplicació 
de petites modificacions infraestructurals del vehicle 
que ens resultaran més satisfactòries si les tramitem 
mitjançant tallers i serveis professionals qualificats. 

Referent al cost d’adaptar un cotxe que no és de 
nova adquisició és obvi que cal afrontar una despe-
sa extra però també existeixen ajudes econòmiques 
que poden fer més suportable la inversió. L’adaptació 
de vehicles pot passar per diferents accions que 
permeten i faciliten la conducció, com per exemple 

Adaptació: vehicles per 
a tothom

l’adaptació de seient, l’acceleració en palanca, els 
comandaments per infrarrojos, l’embragament au-
tomàtic o la mecanització o modificació dels siste-
mes de pedals. 

És important saber que qualsevol d’aquestes mo-
dificacions ha de ser licitada pel taller que l’efectua i 
de forma posterior, sempre que comporti modificació 
dels sistemes motor o accessori del vehicle, passar 
per la verificació de la Inspecció Tècnica de Vehicles, 
així com incorporar-ho a la documentació necessària 
del vehicle. Així ja haurem completat el procés i el 
cotxe, un cop adaptat, ja circularà de forma legal. 

L’adaptació s’ha de 
fer en tallers mecà-
nics especialitzats

Especial motor
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Consells per 
escollir la moto 
que realment 
necessitem

Un primer consell a l'hora 
d'escollir una moto és dei-
xar a un costat “els amors 

a primera vista”. És molt fàcil que 
t'enamoris d'un model que ni ne-
cessites ni et convé. Per això, per 
triar bé és convenient que tinguis 
en compte una sèrie de factors:

 

Per a què vols la moto

Sens dubte, el factor més impor-
tant. No és el mateix necessitar-la 
per moure't exclusivament per la 
ciutat, per anar a treballar, per a 
gaudir-la el cap de setmana o per 
a fer viatges llargs. 

Una moto a mida

Una vegada hagis triat el model 
que més s'adequa a les teves ne-
cessitats, has de comprovar que 
s'adapti a les teves característiques 
físiques i que et sentis còmode. La 
majoria de motos són aptes per a 
la gran majoria de conductors. No 
obstant això, l'alçada determina el 
tipus de moto en la qual estarem 
més còmodes. 

Nova o usada

L'últim factor clau, i no el menys 
important, a l'hora de triar moto 
és el pressupost. Si és més aviat 
escàs, una bona opció són les mo-
tos d'ocasió, especialment si ets un 
motero novell. D'aquesta manera 
la teva iniciació al món de les dues 
rodes serà més econòmica. Les 
motos noves, per la seva banda, 
t'asseguren el seu estat impecable, 
la garantia de la marca i facilitats 
de pagament. 

Especial motor
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

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

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

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

Outlander_TotMataro175x275-08-02-17.indd   1 8/2/17   12:51
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CCircular amb un vehicle en bon estat millora 
la seguretat vial i evita el risc de patir acci-
dents, per això és important fer un correcte 

manteniment dels elements del vehicle.

Revisar llums, rodes, frens,  
líquids o bateria és necessari

Llums: s’ha de comprovar que funcionin els dife-
rents llums del vehicle, sobretot els fars davanters. 
És convenient que estiguin lleugerament inclinats 
cap a baix per evitar enlluernar d’altres conductors.

Rodes: els pneumàtics han de tenir la pressió que 
indica el manual, aquesta s’ha de comprovar en fred. 
També és important comprovar la fondària del dibuix 
i buscar possibles escletxes. És recomanable canviar 
els pneumàtics cada 15.000 km.

Frens: s’ha de comprovar una vegada al mes que 
el nivell del líquid de frens romangui sempre igual, 
si baixa caldrà afegir-hi més, sense sobrepassar la 
línia que marca el fabricant.

Eixugaparabrises: comproveu que el recipient es-
tigui ple i que no hi hagi obstruccions en els orificis 
de sortida. Reviseu també les gomes.

És important fer una 
revisió periòdica del 
vehicle

Oli: convé revisar el nivell de l’oli una vegada al 
mes, i canviar-lo cada 5.000 km. A més s’ha de re-
emplaçar el filtre en cada canvi. 

Bateria: l’exterior de la bateria ha d’estar net i 
sec, si apareix una capa blanca en els terminals, 
netegeu-los amb un raspall i aigua amb bicarbonat 
sòdic i unteu-los amb greix antiàcid. Si és una bate-
ria que necessita manteniment, comproveu el nivell 
d’aigua destil·lada i ompliu el que falti. 

 Líquid de la transmissió: una vegada al mes re-
viseu aquest líquid, que cal canviar cada 60.000 km.

Anticongelant:  És recomanable que una vegada 
l’any en un taller professional us buidin el sistema de 
refrigeració i reemplacin l’anticongelant. 

Especial motor
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Trenca les normes.
Llegeix la Fosbury,  

la nova revista  
de tot l’altre esport. 

Subscriu-t’hi a  
www.fosbury.cat/paper

i te l’enviem a casa

només
25€ any 
4 números!



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

29 d'abril

Presentació de llibre dins 
actes "Sant Jordi Criminal"
11h // Biblioteca Antoni 
Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)

MATARÓ ÉS CRIMINAL, 
CRIMS A CASA NOSTRA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

P.A.W.N. Gang
Divendres 28 abril / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 8€. Taquilla: 10€. 
Banda de música trap català, for-
mat a barcelona el 2011.

Lasting Groove + Eva Fernández
Divendres 28 abril / 23h / Mirinda 
(Pl. Can Xammar. Mataró) / Preu: 5€.
Quartet i Eva Fernández, una de les 
veus i saxofonistes més importants 
de l'escena del jazz català.

Concert de Gòspel
Dissabte 29 abril / 21h / Església 
Parroquial de Llavaneres
Concert a càrrec de Gospelsons. 

Jaume Arboledas
Dissabte 29 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert de pop-rock en format 
acústic. Presenta el seu nou EP, 
"L'advocat i el diable".

Concert de piano
Dissabte 29 abril / 17h / Cooperativa 
L'Obrera (c. Lluís Jover, 22. Vilassar 
de Mar) / Gratuït.
Concert de piano amb Noemí 
Doncos i diferents intèrprets. Rosa 
Mateu (soprano), Ricard Torino (te-
nor), amb Jaume Doncos (piano) i 
Jaume Linares (guitarra).

'Música pel silenci'
Diumenge 30 abril / 18h / Foment 
Mataroní (C. Nou,11. Mataró) / 

General: 12€. Reduïda: 10€.
Concert de cambra d'estil new age 
a càrrec de Mireia Torras (piano), 
Joaquim Ollé (fl auta travessera), 
Oscar Diago (oboè) i Lleonard 
Castelló (fagot).

Recital de piano
Dimecres 3 maig / 21h / Aula de 
Música Masafrets (C. d’Arnau de 
Palau, 3. Mataró)
Concert de fi nal de grau de docto-
rat de piano de l'ESMUC a càrrec 
de José Songel.

Sacco e Vanzetti
Dijous 4 maig / 21h / Cafè de Mar 
(c. Santa Rita, 1. Mataró) / Gratuït
Concert de la banda de bateria i 
guitarres acústiques, i dues veus, 
revisió dels grans clàssics del Folk 
el soul i la nova cançó. 

Guia cultural

www.totmataro.cat/agenda

L'associació d'escriptors ma-
taronins Planeta Lletra pre-

senta la seva última publicació: 
"Mataró és criminal", amb relats 
criminals ambientats a Mataró. Els 
tres primers relats del llibre 
són el guanyador i els dos 
fi nalistes del concurs 
organitzat per la ma-
teixa entitat. Hi haurà 
diverses sorpreses a 
càrrec dels mateixos 
lletrícoles i dels espe-
cialistes en novel·la ne-
gra Sospitosos 
Habituals.
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David Mauricio & Apel·les Carod
Divendres 5 maig / 23h / Mirinda 
(Pl. Can Xammar. Mataró) / Preu: 5€.
Concert acústic del gironí David 
Mauricio (veu i guitarra) i Apel·les 
Carod (violí i mandolina).

TEATRE I DANSA //

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

Explica dansa. Una conferèn-
cia 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.   

'Amateurs a l'espai'
Divendres 28 abril / 19.30h / 
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró)
Projecció del documental en VO en 
danès subtitulada en català.

'29 és Dansa' - Dia Mundial 
de la Dansa
Dissabte 29 abril / Mataró
'Aparadors en moviment', matí. 
Al matí Pl. de l'Ajuntament, 'Em 
balles?' i 'Tangram, espai en mo-
viment' (per a infants d'1 a 3 anys). 
11h Pati Residència Sant Josep, ta-
ller de treball corporal 'Bellànima, 

espai d'expressió per a la velle-
sa'. De 17 a 18h Pl. Ajuntament, 
'Twister'. Durant la tarda a diversos 
indrets, 'Càpsules de dansa'. 19h 
Pl. Santa Anna, 'Swing a la Plaça'. 
20.15h Pati del Cafè Nou, 'Jam de 
música i dansa' + lectura del ma-
nifest del Dia internacional de la 
Dansa. 21h, 'Dansa a la Fresca'. 
Organitza: Col·lectiu Dans-In-Vitro.      

Performance Dansa Rock
Dissabte 29 abril / De 18 a 19.30h / 
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró).
Performance a càrrec de la com-
panyia de dansa CIA INsomnes, en 
el marc de l’exposició musical de 
la col·lecció Jordi Tardà. 

'Labranza'
Diumenge 30 abril /  12h / Parc 
Central (Mataró)
Un projecte del Colectivo Lamajara 
que explora la mirada existent en-
tre home i camp i ballarí i cos.

'Grease'
Diumenge 30 abril / 17h / Col·legi 
Sant Josep (Rda. Cerdanya, 39. 
Mataró) / Entrada: 3,5€ (venda 
anticipada a l'escola).
Espectacle musical dels alumnes 
de 4t d'ESO del Col·legi Sant Josep.

'Vremya Musei'
Diumenge 30 abril / Teatre Principal 
(c. Església, 45-47. Arenys de Mar) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
Un espectacle teatral a càrrec de 
la Companyia Voltäla.

Cinera: 8a mostra de cinema 
documental
Dies 5, 6 i 7 maig / De 18 a 22h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Preu: 5€.
Projecció de documentals, curtme-
tratges i llargmetratges. 

INFANTIL //

'La cuina del drac en família'
Divendres 28 abril / 17.30h / Espai 
Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Inscripció: 
www.mataro.cat/espaigatassa
Aprendrem receptes divertides, en 
família. A partir de 6 anys i un adult. 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 28 abril / 18h: Tallers 
a la Biblio: "Lupes de colors: fem 
un llibre màgic".
Dissabte 29 abril / 11h: 'Benvigudes 
familiars' visita a la biblioteca. 
Dimarts 2 maig / 18h: L'hora del 
conte especial Dia d’Europa "La 
increïble maleta de la Pandora", 
a càrrec d'Eva Ortega.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 28 abril / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "Brunilda i el dia 
del dinosaure", de Valerie Thomas.
Dimecres 3 maig / 17.30h: Art Time: 
"El somni de Fernando Botero", d’Al-
berto Urcaray.
Dijous 4 maig / 17.30h: L'Hora del 
Conte en anglès "Little red riding 
hood", by David Parkins.

TEATRE /

Infàmia 
Dilluns 1 maig /  19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.
4 personatges lluiten per fer-se un 
lloc en el món del teatre. Amb Emma 
Vilarasau, Jordi Bosch, Francesc Ferrer 
i Mar Ulldemolins. Direcció: Pere Riera.

CONCERT /

James Armstrong
Dissabte 29 abril / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 11€. Taquilla: 15€. 
Fill d'un guitarrista de jazz i una 
cantant de blues, aquest gui-
tarrista californià va néixer per 
tocar blues.
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ART SOCIAL /

'Junts sumem capacitats'
Dissabte 29 abril / Nou Parc 
Central (Mataró)
Mostra d'entitats de Mataró i 
Maresme que treballen en el camp 
de la diversitat funcional, tallers 
destinats a sensibilitzar la població, 
circ, espectacles, música,...

HORA DEL CONTE /

Cistell de contes 
Dimecres 3 maig / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 
110. Mataró). 
Contes, mites i llegendes per viat-
jar pel món i gaudir de la diversi-
tat. Hora del Conte especial Maig 
Intercultural, amb Martha Escudero. 

Dijous 4 maig / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró):
"The Guernsey Literacy and Potato 
Peel Pie Society", de Mary Ann 
Shaffer & Annie Barrows.

37a Edició Concurs Literari 
Òmnium Mataró. Memorial 
Joaquim Casas
Dissabte 29 abril / 19h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Lliurament dels premis literaris.

'Empúries, l’impuls de Puig i 
Cadafalch'
Dissabte 29 abril / 19h / Can 
Palauet (C. d’en Palau, 32 Mataró)
Conferència a càrrec de Marta 
Santos, responsable Museu d’Ar-
queologia de Catalunya – Empúries.

Facciamo due Chiacchiere
Dimarts 2 maig / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia en italià: "Storie di animali 
e altri viventi", d’Alberto Asor Rosa.

Véns a la tertúlia?
Dimecres 3 maig / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària amb l'obra  
"Sóniechka", de Liudmila Ulitskaya.

'La mort d’un familiar. Com su-
perar un procés de dol?'
Dijous 4 maig / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de Yolanda López, 
psicòloga especialista en teràpia 
i en conducció de grups de dol.

Informació sobre l'Artrosi
Dijous 4 maig / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) 
Xerrada a càrrec de la Dra. Esther 
Limón, metge de família. 

FESTES i FIRES //

9a Mostra d'Art Social
Divendres 28 abril: 17.45h bucs d'as-
saig Casa de la Música, sessió ober-
ta La Tribukada. 17.30h CC Pla d'en 
Boet, sessió oberta de RadioAfonia. 
Dissabte 29 abril: Parc Central,  
"Junts Sumem Capacitats". 17.30h 
i 18.30h, espectacles "Tres togas y 
un destino" i "Pro(in)stitución fami-
liar". 20h, dj Pulpi i dj Two Friends 
fi ns les 2h.  Diumenge 30 abril: De 
18 a 20.30h Can Fugarolas, tres es-
pectacles "L'altre Malalt imaginari", 
"In Contro" i "El Caldo".

V Fira de la Cervesa Artesana 
d'Arenys de Mar
Dies 28 i 29 abril / De 17 a 1h / 
Pati del C.C.Calisay (Riera del Pare 
Fita, 31. Arenys de Mar)
Divendres 21h,  Concert John Hat & 
The Termiters. 22h, 23h,  Concert 
Wild Goats. Dissabte 19h, Dj U-VINS. 
21h, Concert Jodie Cash Fingers. 
23h, Concert Penny Cocks.

XXIII Trobada de Puntaires
Diumenge 30 abril / De 10 a 14h 
/ Riera Pare Fita (Arenys de Mar)
Unes 400 puntaires vingudes de 
diferents indrets de Catalunya mos-
traran els seus treballs.

'Llegir a un amic de quatre 
potes'
Dissabte 29 abril / 12h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona)
Taller de lectura assistida per a nens 
i nenes amb gossos.

Remeis casolans amb herbes: 
fem una bossa d'olor
Diumenge 30 abril / 12h / Can 
Boet. CPAN (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

XERRADES I LLIBRES /

'L'economia mediàtica: alertes 
i manipulacions'
Divendres 28 abril / 19h / 
Biblioteca Ernest Lluch (C. Santa 
Eulàlia 66-80. Vilassar de Mar)
Xerrada dels periodistes Andreu 
Missé i Josep Maria Ureta.

'Els joves amb la memòria 
històrica'
Divendres 28 abril / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Presentació de treballs de recerca 
d'alumnes de 2n de batxillerat de 
l'INS Lliçà d'Amunt: Lydia Cabeza, 
Laia Franzi i Marta Villanueva.

Talking About...
Tertúlia literària en anglès.
Divendres 28 abril / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
"Harry Potter and the philosopher's 
Stone", de J.K. Rowling.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 29 abril / 11h / Punt de 
trobada: Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 29 abril / 18 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia  a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Visita guiada que permet descobrir 
l'obra d’Antoni Viladomat, el pintor 
català més important del s. XVIII.

Dia de portes obertes Casa 
Coll i Regàs
Dissabte 29 abril / D'11 a 20.30h 
/ Casa Coll i Regàs (c. Argentona, 
55-57. Mataró) / Gratuït, reserves: 
casacolliregas@fundacioiluro.cat.
Casa de Josep Puig i Cadafalch. 
D’11 a 13h, "Aprèn a esgrafi ar en 
família", visita i taller familiar 
(adreçat a nens/es de 5 i 12 anys).
De 13 a 14h, visita lliure a la 
Casa Coll i Regàs. De 18 a 19h, 
"Descobrim la primera pedra de 
la Casa Coll i Regàs", performan-
ce de dansa i visita guiada. De 19 
a 20.30h, visita lliure a la Casa 
Coll i Regàs.

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 30 abril /  11h / 
Punt de trobada: Nau Gaudí (c. 
Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró, durant 
la transformació econòmica, social 
i urbanística s. XIX i XX. 
 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

COMERÇ /

Firocasió Primavera
Dies 4, 5 i 6 maig / Dijous de 17 a 
21h, divendres i dissabte de 10 a 
21h / La Rambla de Mataró 
Edició de primavera de la fi ra del 
comerç al carrer amb productes 
d'ocasió i descomptes. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró. 

FIRA-MERCAT /

VI Fira del Maresme d'Arte-
sans del Formatge i de Pastor
Dies 29 i 30 abril / Dissabte d’11 
a 21h i diumenge de 10 a 20h / Pl. 
Anselm Clavé (Sant Pol de Mar)
Parades de venda de productes, 
xerrades, tastets, tallers... per a 
descobrir el món del formatge.

Agenda núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017
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'El viatge de la balena de 
Mataró'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Inauguració: 
divendres 28 abril a les 19.30h. 
Fins al 3 de setembre.  
Restes d'una balena que es va tro-
bar fa quaranta anys a Mataró. 

Carme Garolera: 'Tropismes'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
28 d'abril a les 19.30h. 
Obra recent de l'artista barcelonina.

'15M: El inicio del cambio'
Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró) / 
Inauguració: dimarts 2 de maig a 
les 18h. Fins al 13 de maig.
40 fotografi es de Manu J. Mora, del 
moviment ciutadà del 2011.

'Mans amb història'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Del 2 al 31 de maig. 
Grup de fotografi a 'Una mirada 
particular' de l'Associació Viladona.

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. Centre Cívic 
Molins (C. de Nicolau Guañabens, 
23. Mataró) / Del 2 al 16 de maig.
Fotografi es d'època pertanyents 
a la col·lecció de Xavier Nubiola.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 21 de maig:
• Certamen de les Arts 2017: obres 
d'alumnes d'ESO i batxillerat.
• Escola Balmes, 120 anys ense-
nyant i educant.
• Exposició Homenatge Jordi Tardà.  

'Tacte'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 5 de 
maig.
Mostra col·lectiva de tècniques mix-
tes 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. 
Alumnes de 5è escoles Angeleta 
Ferrer i Montserrat Solà de Mataró.

Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (II)'. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Fins al 24 de setembre.
Art català anys 80.

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

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.

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

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

'Art despullat'
Sala exposicions Mercè Paluzie 
(Arenys de Munt) / Fins al 7 de maig. 
Exposició col·lectiva d'Amics per 
l'Art del Maresme.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Flors i Violes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 29 
d'abril a les 19.30h. Fins al 8 de juny.  
Exposició de Marta Duran i Marisa 
Benjamim, dues artistes que com-
parteixen una mateixa percepció del 
món i font d’inspiració: la natura.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

ACTUALITAT: "Els frescos 
de Mantegna al castell de 
Mantova"
Dimecres 3 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència de 
Carolina Camañes, llicenciada en 
història de l'art i restauradora.

'Com gestionem les llistes a  
les residències'
Dijous 4 maig / 17h /  Casal 
Municipal Gent Gran de Cirera 
(Rda Frederic Mistral, 8. Mataró)
Conferència a càrrec de  Guzmán 
Clavel, notari. 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.

CASALS //

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

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

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: "Girona en fl ors", 
dimecres 17 de maig. • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes, 
20:30h. • Activitats: Tai-Txi (Dill i 
dimc matí). Mandales (Dimt tarda). 
Labors  i Patchwork (Dill tarda). 
Relaxació (Dimt i div tarda). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 
Taller de memòria (dmc matí) • 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns tarda, 15 a 19h). • "Juguem 
al quinze", dijous tarda.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 18 de maig, 
sortida a la Vall de Ribes-Queralbs, 
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.

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

www.totmataro.cat/gentgran
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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 Ramos perd contra Nadal, però ja és el 19è del rànquing mundial 
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"Ara que som campions, 
el nostre objectiu és pujar 
a EBA"

Fa cosa d'un mes, a la taula del cos-
tat d'una terrassa, un bon amic seu 
em feia partícip que enguany seria 
un any encara millor per a l'Albert 
Ramos. Un amic seu, en una ter-
rassa, com qui parla del temps, la 
corrupció o el Barça. Costa de pon-
derar la importància que té que un 
mataroní sigui el 19è tennista del 
món. És gros, es miri com es miri. 
Fa 25 anys la ciutat es fregava els 
ulls per una victòria d'en Burillo 
sobre el Becker al Godó. 

La setmana passada, fent fo-
rat, buscàvem com seguir els jocs 
d'un torneig quasi immaculat a 
Montecarlo. Només una bèstia 
com en Nadal l'ha pogut apartar 
de la victòria. Quina animalada, 
l'Albert!

Passa amb Ramos, a Mataró, 
que li ha tocat de conviure amb un 
altre equip sonat, que aquest cap 
de setmana pica a la porta de la 
màxima competició europea sense 
complexos, com són les noies de La 
Sirena. Si això no hagués passat, si 
no haguessin coincidit en el temps, 

potser pararíem tots plegats en-
cara més atenció a l'Albert, que es 
mou amb la mateixa naturalitat a 
l'exclusiva pista monegasca com al 
Tennis Mataró, allà a Can Quirze.

L'Albert és, a més, com raja. 
Humil. En els tres anys d'encante-
ri i ascens meteòric que duu no ha 
alçat mai un predicat per sobre del 
subjecte i sempre ha semblat ben 
aposentat, tocant de peus a terra. 
Cansa la cantarella de l'explosió 
tardana i la pedra picada, però no 
deixa de ser certa. I té un regust 
especial que sigui als 29 anys quan 
se situa amb més singularitat en 
un aparador tan competitiu com 
és el del tennis professional. I ara 
que estem en temps de terra batu-
da ens toca gaudir. Gaudir del seu 
progrés. De la seva constància. 

Seria bo que a l'Olimp del nostre 
esport actual hi féssim un lloc ben 
gran per a l'Albert. Se'l mereix i 
manté el somriure concentrat que 
l'ha dut fins aquí. Hi ha detonaci-
ons per temps. Que segueixi ben 
encesa la metxa.

L'exemple Ramos
El mataroní està gaudint dels seus millors dies com a tennista

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. d'Honor masc.
QUADIS CNM - CN BARCELONA
Dissabte 29 | 12.45 h | Complex Joan Serra 

HOQUEI PATINS 1a Estatal masc.
MIS IBÉRICA CHM - ARENYS M.
Dissabte 29 | 20.30 h | Pav. Jaume Parera
HOCKEY HERBA 1a Catalana masc.
ILURO HC - RC POLO
Diumenge 30 | 10 h | Mpal. Hockey

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - LLAVANERES
Diumenge 30 | 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
UD MATARONESA - VILASSAR B
Dissabte 29 | 18 h | Mpal. Camí del Mig
FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA- ARENYS MAR
Diumenge 30 | 12.15 h | Mpal. La Llàntia

BÀSQUET LLiga EBA
MATARÓ FEIMAT - MENORCA
Dissabte 29 | 19 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MAT. - VILADECANS
Dissabte 29 | 17 h | Palau Josep Mora

FORA
WATERPOLO Eurolliga fem.
KIRISHI - LA SIRENA CNM
Divendres 28 | 17 h | Kirishi (Rússia)
Dissabte 29: 3r i 4t (15.30 h) i Final (17 h)

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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Ramos juga a Montecarlo la seva 
primera final en un Màsters 1000

Ramos, subcampió, durant l'entrega de premis. | MONTECARLOTENNISMASTERS.COM

El mataroní no pot 
evitar el desè títol de Nadal 
al principat

Albert Ramos no va poder plan-
tar cara a Rafa Nadal en la fi -
nal del Torneig Màsters 1000 de 
Montecarlo i va acabar cedint en 
dos sets per 6-1, 6-3. D'aquesta 
manera el tennista manacorí, ex-
número 1 del món, va aconseguir el 
seu primer triomf de la temporada 
i el desè títol a Montecarlo.

El mataroní va acusar molt l'es-
forç dels darrers dies (tres llargs 
partits guanyats en tres sets con-
tra Andy Murray, número 1 mundi-
al, Marin Cilic i Lucas Pouille) i no 
va poder oferir resistència en un 
primer set on Rafa Nadal va sortir 
en tromba per no donar opció a 
Ramos. A part de la qualitat con-
trastada del manacorí i de la seva 
motivació per obtenir el seu 50è 
títol sobre terra batuda (superant 

Guillermo Vilas), s'ha de tenir en 
compte que els seus tres partits 
anteriors havien estat molt més 
tranquils, guanyats en dos sets, 
sobretot el de semifi nals guanyat 
amb un còmode 6-1, 6-3 davant el 
belga Goffi n.

En el segon set la cosa va anar 
més igualada fi ns al 2-2. En el cin-
què joc Nadal va trencar el servei 
de Ramos i després li va clavar un 
joc en blanc. Va respondre Ramos 
també amb un joc en blanc per po-
sar el 3-4. Però Nadal no va donar 
opció i amb gran seguretat va gua-
nyar els dos següents.

Puja al 19 del món i disputa el 
Godó a Barcelona
Després de la gran actuació a 
Montecarlo, amb la seva primera 
fi nal en un Màsters 1000, el tennis-
ta mataroní Albert Ramos Viñolas 
va escalar cinc posicions en el ràn-
quing mundial ATP, situant-se 19è.

I va estrenar el Top-20 en el 
Barcelona Open Banc Sabadell, 
on debutava el dimecres davant el 
noruec Casper Ruud, 128 del món.

Aida Fàbrega subcampiona de 
Catalunya de mitja distància

L'equip del CN Mataró en el campionat de Catalunya a Terres de l'Ebre. | CEDIDA

El Centre Natació Mataró va 
tenir una doble cita el passat 
cap de setmana

Aquest passat diumenge l'equip del 
CN Mataró de triatló va estar pre-
sent en les 2 proves ofi cials de tri-
atló que es disputaven a Catalunya,
la Triatló Vila de Blanes, que es 

disputava en distància sprint, i la 
VII edició de la Triatló Doble Olímpic 
Terres de l'Ebre (3000m-80km-
20km) amb la disputa del títol del 
Campionat de  Catalunya de Mitja 
distància. 

A Blanes els més destacats van 
ser la Mireia Alvarez, en noies, i en 

Guille Cortijo, en nois, que, a més 
a més, va aconseguir el 3r lloc en 
la categoria Júnior masculí.

D'altra banda, el diumenge a les 
Terres de l'Ebre, en noies l'única 
representant va ser l'Aida Fàbrega 
que va assolir el subcampionat de 
Catalunya amb una increïble prova 
on només va cedir la primera posició 
en els últims quilòmetres de la cur-
sa a peu. En nois, grans actuacions 
de Vicenç Castellà, 7è, Oriol Gili, 8è, 
Quim Iturralde, 15è (i 2n a vetrans-1) 
i David Rovira, 18è, aconseguint el 
subcampionat per equips.

El CNM desplaçat a Blanes. | CEDIDA
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Els mataronins, gràcies a la 
victòria, encara mantenen 
les opcions de permanència 
directa

El passat dissabte el Mataró Feimat 
es jugava les opcions de seguir 
aspirant a la permanència direc-
ta a Lliga EBA en el derbi davant 
l'Arenys i la primera part va ser 
molt igualada tot i que al descans 
dominava l'Arenys per 32 a 29.

A la represa, els mataronins van 
sortir conscients de la importància 
de la victòria i, a poc a poc, seguien 
fent seu el control de l'enfronta-
ment, i en fi nalitzar el segon quart 
el marcador era d'empat a 48. El 
darrer període, la igualtat va ser 
la dominant, malgrat que al fi nal 
van ser els mataronins els que van 
ser capaços de fer caure l'enfron-
tament del seu costat en un fi nal 
d'autèntic infart.

Els mataronins guanyen al 
AE Badalonès i es proclamen 
campions de la lliga regular 
de Copa Catalunya

Els mataronins afrontaven el pas-
sat dissabte un nou partit de lliga, 
sabent que una victòria en els dos 
últims partits els faria ser campions.

Amb un inici de partit amb un rit-
me lent i poca defensa per part dels 
dos conjunts, l’intercanvi de ciste-
lles era considerable, i s’arribava a 
la mitja part amb un empat a 46.

A la represa, un cop més, els 
Boetistes, van intensifi car la seva 
defensa i marcaven diferències amb 
un parcial de 10 a 22, 56 a 68 al 
fi nal del període. En l'últim quart, 
la igualtat va tornar a ser la clau, 
on els locals, a base d’una tímida 
pressió, intentaven acostar-se, i els 
d’Alberto Peña gestionaven amb 
èxit el mínim avantatge que tenien.

Buscaran la carambola al Mora. | ARXIU

Peña donant instruccions. | CEDIDA

El Mataró Feimat s'endú un 
derbi d'infart davant l'Arenys

67 ARENYS BÀSQUET

68 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (13), Guallar 
(-), Serratacó (11), Cabrera (19), Rodríguez 
(-), Ventura (5), Romero (18), Espiga (2), 
Tardio (-) i Traver (-). 21/40 en tirs de 2, 
4/13 en tirs de 3 i 14/22 en tirs lliures.

PARCIALS: 19-13, 13-16, 16-19 i 19-20.

LLIGA EBA 
- Grup C

Hi ha 4 equips que 
busquen la salvació
25a jornada (22-23 d'abril)
ARENYS - MATARÓ FEIMAT ...............67-68
Sant Nicolau - Collblanc ................. 68-63
Santfeliuenc - Calvià ....................... 84-92
JAC Sants - Grup Barna ..................60-55
Cornellà - Castellbisbal .................. 82-84
Olivar - Salt .........................................74-64
Menorca - Martorell .......................... 85-81

Classificació 
Martorell, 43; Calvià, 42; Menorca, 40; 
Salt, 39; ARENYS i Castellbisbal, 38; 
Cornellà, Collblanc i Olivar, 37; JAC Sants 
i Sant Nicolau, 36; Grup Barna i MATARÓ 
FEIMAT, 35 i Santfeliuenc, 32.

26a Jornada (29-30 d'abril)
Última jornada del campionat de lliga 
EBA i el Mataró Feimat rebrà la visita del 
Menorca el dissabte a les 19. Els menor-
quins ocupen la tercera posició, mentre 
que els grocs estan obligats a guanyar si 
volen optar a la permanència directa.

El descens és cosa de 
quatre
25a jornada (22-23 d'abril)
Granollers - Vic ................................. 58-67
Sant Narcís - Sant Josep ................81-90
Bisbal - Pia Sabadell ........................ 66-79
Badalonès - MATARÓ PARC BOET...82-87
Sant Gervasi - Sant Quirze .............85-73
Santa Coloma - CN Sabadell .......... 72-73
Artés - Sant Cugat ........................... 92-86

Classificació 
MATARÓ PARC BOET, 46; Sant Josep, 45; 
Vic, 44; Sant Cugat, 43; Artés, 42; Santa 
Coloma, 40; Granollers, 37; Sant Narcís, 
35; Badalonès i CN Sabadell, 34; Sant 
Quirze, 32; Sant Gervasi, Pia Sabadell i 
Bisbal, 30.

26a jornada (29-30 d'abril)
Última jornada a Copa Catalunya abans 
de les fases d'ascens i el Mataró Parc 
Boet visitarà la pista del Sant Quirze el 
diumenge 30 a les 17h amb el títol a la 
butxaca sense jugar-se res, mentre que 
el seu rival buscarà una victòria per 
assegurar-se la permanència a Copa 
Catalunya.

Copa Catalunya M.

Victòria i campionat per al 
Mataró Parc Boet

82 BADALONÈS

87 MATARÓ PARC BOET 

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), 
Canals (9), Smith (2), Hermoso (10), Naha-
rro (22), Ros (-), Corella (16), Rubio (12) i 
Forcada (14). 20 de 35 en tirs de 2, 8 de 27 
en tirs de 3 i 23 de 28 en tirs lliures.

PARCIALS: 24-22, 22-24, 10-22 i 26-19.

el Esporttot BÀSQUET
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60 PLATGES DE MATARÓ

55  DRAFT GRAMENET

PLATGES DE MATARÓ: Martínez 
(-), Kador (9), Murat (-), A. García (-), 
Magriñá (9), E. García (4), López (-), 
Harris (20), Butler (7) i Keohe (11). 20 de 
53 en tirs de 2, 2 d'11 en tirs de 3 i 14 de 
22 en tirs lliures.

PARCIALS: 14-14, 22-14, 12-14 i 12-13.

C. CATALUNYA
FEMENINA

La fase d'ascens pràc-
ticament definida
8a jornada (22-23 d'abril)
PLATGES MATARÓ - Gramenet .......60-55
Barça CBS - GEiEG ............................ 73-48
Cerdanyola - Roser ...........................57-38
Jet Qsport - Viladecans .................. 41-49
CN Terrassa - Almeda.......................37-43

Classificació 
Barça CBS, 31; Cerdanyola, 28; Gramenet, 
27; PLATGES MATARÓ, 26; Almeda, 25, 
GEiEG, 23; Roser, 21; Jet Qsport i Vilade-
cans, 20; i CN Terrassa, 19.
 
9a jornada (29-30 d'abril)
El proper dissabte a les 17h el Platges de 
Mataró tornarà a jugar al Mora i rebrà 
la visita del Viladecans, un rival de la 
part baixa de la taula que està obligat a 
superar si vol seguir mantenint opcions 
d'intentar aconseguir superar el Grame-
net a la taula classificactòria i evitar el 
Barça CBS a la fase d'ascens.

Les mataronines necessiten 
una victòria per assegurar-se 
disputar la final a quatre 
d'ascens

El Platges de Mataró es va enfron-
tar el dissabte al Draft Gramenet 
al Mora, un partit que enfrontava 
el quart classifi cat contra el tercer 
i que podia ajustar encara més la 
part alta de la taula.

El partit va començar molt igua-
lat, on cap dels dos equips acon-
seguia fer-se amb la iniciativa del 
partit, com a mostra, el partit re-
fl ectia un empat a 14 al fi nal del 
primer quart. Al segon quart va 
ser quan les grogues es van trobar 
més còmodes aconseguint 8 punts 
de diferència al descans, 36 a 28.

A la segona part però, les colo-
menques tot i perdre l'enfronta-
ment, van ser capaces de salvar 
l'average que era de 7 punts.

L'average s'escapa per 2 punts. | D.F

Victòria sense average del 
Platges de Mataró

3A DIVISIÓ
NACIONAL
El Lliçà d'Amunt es 
despenja del títol
25a jornada (22-23 d'abril)
CANET - Montcada ................................. 4-3
ARENYS DE MUNT - Arrels ................... 5-2
SAN JOAN VILASSAR - Isur .................. 5-3
ALIANÇA MATARÓ - PINEDA ................14-2
Lliçà d'Amunt - C. PREMIÀ ................... 4-7
Castellar - Sant Cugat .......................... 3-2
Fund. Esp. Grama - Montsant ............. 5-3
Vacarisses - Centelles ...........................1/5

Classificació 
ALIANÇA MATARÓ, 59; CANET, 57; Lliçà 
d'Amunt, 50; Vacarisses, 46; Fund. Esp. 
Grama, 41; Montsant, 39; Montcada i 
Isur, 38; COVER PREMIÀ, 36; Castellar, 
30; Arrels i Sant Cugat, 29; SAN JOAN 
VILASSAR, 25; ARENYS DE MUNT, 20; 
Centelles, 19; i PINEDA, 11.

26a jornada (29-30 d'abril)
L'Aliança Mataró visitarà el dissabte 
29 a les 16.30 Sant Cugat, on buscarà 
seguir encapçalant la classificació.

L'Aliança, sense treva. | ARXIU

Els mataronins abusen  del 
Pineda i segueixen líders

El sènior del Futsal Aliança Mataró 
no va tenir compassió del Pineda, 
cuer de la categoria i el va der-
rotar per un escandalós 14-2, en 
un matx que no va tenir color. El 
Pineda va viatjar a la pista del líder 
amb només un canvi i al minut deu 
de la segona part perdia 7-1, en els 
deu darrers minuts, amb el Pineda 

sense canvis per l’expulsió d’un ju-
gador, el Futsal se'n va aprofi tar i 
va aconseguir un triomf històric.

14 ALIANÇA MATARÓ

2  PINEDA

ALIANÇA MATARÓ: Fran. Parés (porter), 
Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, Oriol Ló-
pez, Marc Caballeria (1), M. Ceesay, Azhar 
Chiheb (1), Miguel Á. Rodríguez (5), Cris-
tian Villarín (2), Carlos Villarín (1), Amar 
Ceesay, Pol Novo i Alejandro Medina (2).

Derbi amb golejada històrica

www.eltotesport.com |  P. 5BÀSQUET - FUTSAL
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14 LA SIRENA CN MAT.

6  CN SANT ANDREU

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Liana Dance, Marina Zablith 
(2), Maria Bernabé (1), Júlia Nieto, 
Alba Bonamusa, Clara Cambray (3), 
Ciara Gibson (2), Marta Bach (3), Ona 
Meseguer, Júlia Soler (1), Laura López 
(2), Cristina Terrado.

PARCIALS: 3-1, 4-2, 5-1, 2-2.

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

Va ser un bon test de cara a 
l'Eurolliga, davant el que serà 
rival en semis del "play-o� " 

La Sirena va demostrar estar en un 
molt bon moment de forma de cara 
al compromís més important de 
la temporada i de la seva història, 
del pròxim cap de setmana en la 
Final Four de l'Eurolliga femenina. 

Des del primer moment es va 
veure que l'equip visitant, 3r clas-
sifi cat no ho oblidem, tenia molts 
problemes davant la defensa local 
i que buscava les contres, però 
l'equip local també va estar molt 
concentrat per frenar-les. I amb 
gran efi càcia en les jugades de su-
perioritat, i també en el xut exteri-
or, el marcador va anar obrint-se 
a poc a poc. Al descans La Sirena 
CNM ja guanyava de quatre i el 

La fase regular s'acaba 
amb dues sorpreses
18a jornada (22 abril)
LA SIRENA CNM - Sant Andreu .........14-6
Sabadell - Concepción ...................... 28-2
Rubí - Moscardó ...................................9-10
Dos Hermanas - Zaragoza ...............16-17
Terrassa - Mediterrani .......................14-8
Classificació final
Sabadell 54; LA SIRENA CNM 48; Sant 
Andreu 40, Moscardó 29, Terrassa i 
Mediterrani 28; Rubí  15; Dos Hermanas 
9; Zaragoza 8, Concepción 5.
Al final dues sorpreses, ja que el 
Moscardó ha entrat al "play-off" i el 
Zaragoza ha evitat el descens.

Final Four i després "play-off"
La Sirena CN Mataró es desplaça 
aquest cap de setmana a Rússia (en 
parlem a la part general de la revista) 
i el dia 4 ja començarà el "play-off", 
rebent altra vegada la visita del Sant 
Andreu, en horari per confirmar.

Comença el "play-o� " 
22a jornada (22 abril)
Navarra - QUADIS CN MATARÓ ........... 7-8
Catalunya - Mediterrani ...................  9-10
Barceloneta - Sabadell .......................12-5
CN Barcelona - Canoe ........................ 10-8
Molins - Sant Andreu...........................6-14
Rubí - Terrassa ......................................5-12

Classificació final
Barceloneta 63; Sabadell 56; Terrassa 
46, QUADIS CNM 44; CN Barcelona 38, 
Sant Andreu 34; Canoe 33, Mediterrani 
32; Navarra 15, Catalunya 12; Molins 9; 
Rubí  7. Baixa el Rubí i puja Tenerife, i 
promociona el Molins contra el Sevilla.

El CN Barcelona rival a 
quarts de final
El dissabte el Quadis rep el CN 
Barcelona (12.45 h) en el 1r partit de 
1/4 de final, en la que serà la cinquena 
eliminatòria de "play-off" contra 
aquest equip, sempre guanyada pels 
barcelonins. A la lliga se'ls ha guanyat 
aquí per 7-4 i allà per 4-7. El 2n partit 
es jugarà el dilluns dia 1 a les 12:30 a 
la Nova Escullera. En cas d'haver-se 
de disputar el 3r partit es jugaria aquí 
a Mataró el dimecres 3 a les 17 h.

Ben a punt per anar a Rússia... 
i per als "play-o� "

Gran partit de les mataronines just abans de la F4 de Kirishi. | daniel ferrer

Div.Honor Masc.

partit estava molt ben encarrilat. 
En el tercer quart la superioritat 
encara va estar més patent i la 
diferència es va doblar. Només el 
relaxament i el fet d'entrar en ac-
ció les jugadores més joves, que 
ho van fer molt bé, tot s'ha de dir, 
van impedir que la diferència fos 
encara més gran.

El Quadis va tancar la fase regular 
guanyant a Pamplona gràcies a un 
darrer parcial de 0-2 en els instants 

7  WP NAVARRA

8  QUADIS CNM

QUADIS CNM: Mario Lloret i Marc 
Pannon porters; Ramiro Veich, 
Víctor Roqué, Marc Corbalán (2), 
Víctor Fernàndez (1), Lluc Bertrán, Pol 
Barbena (3), Gustavo Guimaraes (2), 
Àlex Codina, Raül Loste, Pau Schnizler 
i Samu Ruiz.

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

fi nals. A l'equip mataroní, ja amb 
el quart lloc assegurat, li va costar 
entrar en el partit, acusant tam-
bé el desplaçament fet el mateix 
dia. Els navarresos van sortir més 
concentrats i es van avançar en el 
marcador amb un 3-1. El Quadis va 
igualar el marcador al descans, però 
no es va poder posar per davant per 
primera vegada fi ns que ja s'acaba-
va el tercer quart. L'equip local va 
tornar a dominar (7-6), però en els 
darrers instants l'equip mataroní 
va sentenciar.

També preparats per als "play-o� " 

el Esporttot WATERPOLO
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1  UD CIRERA

2  FUNDACIÓ GRAMA

UD CIRERA: Compte, Cristian Romero 
(Omar 82'), Kaddur, Albertito, Peque, 
Roger, Izar, Baba (Aleix Tarrés 69'), 
Joel, Pereira (Albert Garrido 69'), Joan 
(Soufian 82')

GOLS: 65' PEREIRA (1-0); 78' Valero 
(1-1); 89' Lamin (1-2)

1  SANT ADRIÀ

4  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Isma, Kiku (Marc 
Ariño 83'), Rueda, Willy, Parri, Fiti (Ser-
gio López 83'), Óscar, Bargalló, Palanco 
(Rodri 76'), Aitor (Javi Bustos 68').

GOLS: 10' PALANCO de penal (0-1); 35' 
PALANCO (0-2); 38' PALANCO (0-3); 42' 
Martori (1-3); 60' ÓSCAR (1-4).

SEGONA
CATALANA

El líder va remuntar en els mi-
nuts finals

En un gran partit la UD Cirera no va 
poder frenar el líder, tot i tenir-lo 
contra les cordes. Tot i la derrota, 
l'equip cirerenc continua fora de 
la zona de descens, però ben bé 
pels pèls.

L'equip visitant va sortir amb 
més empenta, però a partir del 
quart d'hora el Cirera va dominar 
el centre del camp, i Izar va tenir 
dues bones ocasions de gol.

A la represa Pereira va marcar 
un golàs de falta per avançar els 
locals, i el partit es va animar més 

amb la Grama prement l'accelera-
dor, i el Cirera buscant el gol a la 
contra. Però va ser l'equip visitant 
el que va marcar per dues vegades, 
just després de dues grans ocasions 
de Joel i d'Izar.

El CE Mataró va tenir una bona dia-
da de Sant Jordi, ja que va obtenir 
un brillant triomf en el camp del 
Sant Adrià i conserva el segon lloc. 

El partit va ser més còmode del 
que s'esperava davant un equip que 
tenia opcions. Sergio Palanco va 
obrir aviat el marcador de penal i 

Els dos primers tornen 
a obrir un foradet

29a jornada (23 abril)

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

Classificació 
Fund. Grama 58; CE MATARÓ 56; Guineue-
ta 53; Llefià 50; Europa B 45; Sant Adrià 
44; PREMIÀ MAR i Besós BV 43; SANT POL 
41; Sarrià 38; Canyelles 37; LLAVANERES 
35; CIRERA, Badia i Martinenc B 30;   Llo-
reda 29, Carmelo 21, Esp. Can Pi  18.

30a jornada (30 d'abril)

CE MATARÓ - LLAVANERES (DG 17 h) 
Lloreda- CIRERA (DG 12 h) 
SANT POL- Llefià (DG 12 h)
PREMIÀ MAR- Sarrià (DG 12 h)

Derbi inèdit al Municipal del 
Centenari
Després de la bona jornada que va te-
nir el Mataró, ara no pot fallar a casa 
en el primer derbi oficial a Mataró 
contra el Llavaneres. A la primera 
volta victòria del Mataró per 2-3.
Partit important també per al Cirera 
que juga al camp d'un equip que 
està un punt per sota i ja en zona de 
descens. A la 1a volta empat a 2 gols i 
la temporada passada derrota per 3-1.

Situació complicada
El juvenil del CE Mataró va perdre 
a casa per 1-3 davant del Gimnàstic 
Manresa, 3r classificat, i es complica 
al seva situació baixant al 4t lloc 
per la cua. Dissabte juga al camp del 
Girona B.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Palamós - CE Mataró B  3-0; Cadet 
(Pref) S. Gabriel - CEM 2-2; Muntanyen-
sa - CEM 2-3; Infantil (DH): CEM - Gavà 
2-1. Estan en un magnífic 7è lloc.

 Tenen el líder contra les 
cordes, però acaben cedint 

això va permetre que l'equip groc-
i-negre jugués amb comoditat, de-
fensant bé i sortint amb perill a la 
contra. El mateix Sergio Palanco 
va fer dos gols més abans del des-
cans, rematant centrades d'Aitor 
i Bargalló. Tot i que els locals van 
reduir abans d'anar als vestidors 
el partit estava encarrilat i al quart 
d'hora de la segona part Óscar 
Castellano el va sentenciar.

Lliga Nac. Juvenil

Una bona diada per als groc-i-negres

El Cirera, sense premi. |  TOTMATARÓ

Palanco, autor de 3 gols. |  TOTMATARÓ

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA

L'Argentona amb els 
de dalt de tot

29a jornada (23 abril)

MOLINOS - Vilassar de Dalt .................2-0
PLA D'EN BOET - MATARONESA ........... 2-1
Santvicentí - Premià Dalt ..................... 1-3
Districte 030 - Turó Peira ...................3-0
La Salut - Young Talent Bad. ...............0-1
Arenys Mar - Cabrils ............................. 2-2
Vilassar B - LA LLÀNTIA .......................2-0
Cabrera - Argentona ............................. 1-3
Classificació 
Districte 030 CE, Young Talent Badalo-
na Sud  i Argentona 65, Premià Dalt 61; 
Singuerlín 52; MOLINOS 51; LA LLÀNTIA 
44; Santvicentí 42; MATARONESA  i Vilas-
sar Mar B 38; Cabrils 34; PLA D'EN BOET, 
Arenys de Mar, Turó Peira i Vilassar Dalt 
32; La Salut 27; Cabrera 26; Pineda 0.

29a jornada (29-30 d'abril)

MATARONESA - Vilassar B (DS 18 h)
Young Talent - MOLINOS (DS 18 h)
LA LLÀNTIA - Arenys Mar (DG 12:15 h)

Dos bons partits a casa
Dos bons partits amb visitants de la 
segona part de la taula. El Molinos vi-
sita un dels líder i el Pla d'en Boet no 
juga per retirada del Pineda i tindrà 
tres puntets més .

Rocafonda continua líder
Grup 5è (25a jornada)
ACELL CERDANYOLA- Canet ................3-6
Sant Pol B- MATARÓ AT. ........................ 3-2
JUVESPORT- Tiana .................................. 1-5
Calella- JUVENTUS ................................6-0
Dosrius- ROCAFONDA............................3-8
El Rocafonda continua líder amb 60 
punts, 2 per sobre de Tiana i Calella.

Cap dels dos va jugar
En una competició on hi ha molts 
equips que s'estan retirant no van 
jugar ni UD Molinos  ni CE Mataró. 
El Molinos que és 3r visita aquest 
diumenge el Vila Olímpica que és 4t, 
i el CE Mataró tornarà a guanyar per 
3-0 per retirada de l'Alella.

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

Quarta Catalana

2  VILASSAR MAR B

0  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Picó, Guti (Ángel Vega 
69'), Blasco, Adrià Artero (Xavier Artero 
77'), Jordi Cano, Chamarro, Said, Je-
rreh, Seidou (Ibra 62'), Ibu (Delfín 69'), 
Sergio Cobo (Toni Martín 69').

L'equip blanc-i-blau va guanyar un 
altre partit a casa, amb dos gols de 
Badre, un a la mitja hora de joc, i l'al-
tre ja quan s'acabava el temps i que 
va donar la tranquil·litat quan els 
visitants estaven buscant l'empat.

2  PLA D'EN BOET

1  MATARONESA

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, Marc 
Fernàndez, Moussa, Marc Palau, Silva 
(Valencia 61'), Àlex Palau (Cortés 73'), 
Eric, Ito Palanco (Valle 61'), Carlos 
Gonzàlez, Vela (Javi 61').
UD MATARONESA: Rafa, Oriol, Carlos, 
Mosquera, Navarro, Vicente, Koke, 
Campaña (Torrecillas 46'), Àlex, Manolo 
(Jurado 66') i Aldo (Miguel 89').

2a Catalana Fem.

L'equip groc va guanyar el segon 
derbi consecutiu, obtenint tres 
punts que li serveixen per respi-
rar una mica més tranquil i veure 
la salvació més a prop, ja que la 
zona de perill queda ja a 5 punts 
a falta de 15 per disputar.

L'equip local es va avançar al 
quart d'hora de joc amb gol de 
Moussa Traoré i poc després van 
fer el segon gràcies a Vela. 

El Pla d'en Boet va saber contro-
lar bé la situació a partir d'aquell 
moment i només en temps afegit 
va arribar el gol de l'honor dels 
arlequinats a càrrec d'Oriol Llop.  

2  MOLINOS

0  VILASSAR DE DALT

UD MOLINOS: Pulido, I. Ramos (Gorka 
72'), A. Moreno (Marc 56'), H. Deniz, 
Llavero, Roca, Badre, A. Campos (Adán 
Nevado 83'), R. Moreno (Beltran 72'), 
Oscar (Adrián 56'), Manrique.

Els vilassarencs van obtenir el 
triomf a la segona part amb dos 
gols marcats en pocs minuts quan 
s'apropava la mitja hora de joc. Tot 
i la derrota els verds asseguren la 
permanència.

Derrota de Torrejón i Ouahabi a semis

Les mataronines que juguen 
al Barça femení es van veure 
superades a l'anada de semis 
de Champions davant el PSG

Les jugadores mataronines Marta 
Torrejón i Leila Ouahabi van dispu-
tar aquest passat dissabte amb el 
Barça el partit d'anada de les se-
mifinals de la Champions League 

femenina al Miniestadi davant del 
Paris Saint Germain francès.

Les franceses es van mostar cla-
rament superiors i al descans ja 
dominaven per 0 a 2. A la segona 
part, la diferència encara augmen-
taria un tercer gol, fins que al final 
les blaugranes van poder marcar 
el seu únic gol de la tarda.

 El Pla d'en Boet guanya un altre 
derbi davant la Mataronesa

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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32 JOVENTUT MATARÓ

30 OAR GRÀCIA SAB.

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach 
i Pascual Flores porters; Oriol Prat (3), 
Bernat Muñoz (5), Marc Pey (2), Marc 
López (1 de p.), Dani Aguilera (6), Jan 
Bonamusa, Manel Núñez (5), Oriol 
Vaqué (8), Àlex Bosch (2, 1 de p.), Be-
renguer Chiva, Pol Vallhonesta, Carlos 
López, Bernat Bonamusa.

PARCIALS CADA 5': 1-2, 4-4, 6-9, 10-9, 
14-12, 19-15 descans; 20-17, 23-21, 26-24, 
27-25, 30-27, 32-30.

1a Estatal               
Masculina

El Joventut va aconseguir la per-
manència matemàtica a la 1a 
Estatal a falta de dues jornades 
per al final de la competició, su-
perant l'OAR Gràcia de Sabadell.

L'equip local va començar una 
mica imprecís, amb quatre erra-
des en el xut en els cinc primers 
minuts, i després amb una sèrie de 
pèrdues que els visitants van apro-
fitar per agafar tres gols d'avantat-
ge a l'equador de la primera part 
(6-9). En el tram final d'aques-
ta primera part l'aparició d'Oriol 
Vaqué i del jove Manel Núñez, van 
fer canviar la marxa del partit, ja 
que 5 gols del primer i 4 del se-
gon van capgirar-lo per arribar al 
descans quatre amunt.

A la represa l'equip visitant, tam-
bé en perill de descens, va treba-
llar bé en defensa, i va aconseguir 

El Granollers B té el 
títol a tocar

28a jornada (22 abril)
Sant Cugat - Granollers B .............. 30-42
Montcada - La Roca ..........................28-34
Sesrovires - Sant Quirze .................33-23
JOVENTUT MATARÓ - OAR Gràcia. .32-30
Sarrià - S.Martí Adrianenc ............. 30-28
Salle Bonanova - S.Esteve Pal. ..... 30-29
S.Joan Despí - Bordils B ...................31-28
Palautordera - Esplugues   ..............18-22
Classificació
Granollers B 51; S. Martí 48; Sarrià 45; 
Sant Quirze 41, Sesrovires 39, Sant 
Joan Despí 32; La Roca 31; JH MATARÓ i 
S.Cugat 21; Montcada i S.Esteve Pal. 20; 
Esplugues i Palautordera 18; OAR Grà-
cia 17; Bordils B 15; Bonanova 9. 
29a jornada (30 d'abril)
Bordils B - JH MATARÓ (13 h) 
Partit clau per a l'equip bordilenc i in-
transcendent per al mataroní.
ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: Súria- JHM 
B 31-26; Juv. Mas (1a Cat):  Poblenou- 
JHM 31-39; Cadet masc. (Copa Fed.): 
Santpedor- JHM 26-27; Inf. masc. Sant 
Joan Despí- JHM 17-25; Juv. Fem (Copa 
Fed.) Sesrovires- JHM 17-31; Inf.Fem (1a 
Cat): JHM- Esplugues 19-19.
Copa Federació Fem: La Garriga - Lla-
vaneres Caldetes 24-28. L'equip llava-
nerenc es classifica per als quarts de 
final de la competició que va guanyar 
la temporada passada.

Permanència assegurada

empatar el marcador a 24 gols. 
Però un parcial de 3-0 va tornar 
les coses a lloc. A partir d'aquell 
moment l'equip local ja no va aban-
donar el domini i només una certa 
precipitació en els darrers atacs 
van fer que s'hagués de patir una 
mica al final, fins que Àlex Bosch 
va fer el gol definitiu. 

Oriol Vaqué, autor de 8 gols. |  D.F

El Quadis CNM acaba 3r de la 
Divisió d'Honor i jugarà les fases

L'equip masculí de tennis taula del 
Quadis CN Mataró ha acabat ter-
cer del seu grup a la fase regular 
de la Divisió d'Honor i podrà jugar 
les fases d'ascens a la Superdivisió 
Estatal, categoria on militava la 
temporada passada i on va jugar 
durant quatre temporades.

En el darrer partit jugat al com-
plex Joan Serra el Quadis va su-
perar per 4-2 l'equip granadí de 

La Zubia, amb dues victòries de 
Xavier Peral, una de Sergi Grau i 
una altra de Jordi Fradera.

Xavi Peral en acció de partit. |  D.F

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

el Esporttot HANDBOL
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2  SHUM MAÇANET

7  MIS IBÉRICA MATARÓ

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi 
Grané (porter), Èric Florenza (4), Jordi 
Bartrès, Marc Figa (1) i Àlex Cantero 
(2) – equip inicial-, Èric Serra, Oriol 
Lladó, Conrad Xicota i Juan Sebastian 
Gómez (ps).

4  CP VILANOVA

2  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Èrika 
Arellano (portera), Carla Fontdeglòria 
(1), Ona Castellví, Júlia Canal, Xantal 
Piqué –cinc inicial-, Joana Xicota, Aina 
Florenza (1), Anna Fontdeglòria, Aida 
Anton i Ariadna Escalas (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

La gran victòria permet fer 
un passet per assegurar la 
permanència i encara somiar 
en el miracle 

A l’inici del partit el Maçanet, amb 
poques idees, es limitava a moure 
la pilota per acabar amb xuts llu-
nyans que un immens Sergi Grané 
aturava cada vegada. Al minut 5, 
Marc Figa va culminar una contra 
posant el 0-1 al marcador i un mi-
nut i mig després, Cantero feia el 
0-2 després d’una assistència de 
Bartrès. Abans d’arribar al minut 
10, Cantero marcava el 0-3 des-
prés d’una brillant jugada que va 
començar evitant un gol del SHUM.

A la segona part els locals van 
sortir amb ganes de capgirar la 

Dos gols en 15 segons, a falta 
de vuit minuts pel final, van 
decidir el partit a favor de les 
vilanovines 

El Medicare System Mataró viat-
java a Vilanova amb la necessitat 
d’emportar-se els tres punts. I el 
partit va començar bé. Tot i que el 
Vilanova es va avançar al marcador, 
abans del descans, un gol d’Aina 
Florenza i un de Carla Fontdeglòria 
van avançar el Mataró i van fer que 
es marxés al descans amb l’1-2.

Durant la segona part, les mata-
ronines van tenir el partit controlat 
fins que una pèrdua de bola, a falta 
de 8 minuts pel final, va significar 
el 2-2. Això les va descentrar i, en 
la següent jugada, només amb 15 

situació i després que Bartrès fa-
llés una falta directa, van obrir el 
seu marcador amb un preciós xut 
de lluny que va entrar per l’escaire. 
Llavors va despertar Èric Florenza 
que va tallar d’arrel les opcions lo-
cals amb un golàs que va refredar 
el partit. A falta de deu minuts els 
locals van fer el 2-4, però altre cop 
Florenza va sentenciar el partit 
amb dos gols en 40 segons. Ja a 
les acaballes, Florenza va comple-
tar el pòquer de gols fent el 2-7.

Pugen fins al setè lloc
Jornada 23
Arenys de Munt - GEiEG ........................... 2-3
Sant Feliu - Vilanova ................................ 2-5
SHUM Maçanet - MATARÓ ........................ 2-7
Palafrugell - Asturhockey .......................4-0
Calafell - Alpicat ........................................ 5-2
Barça B - Sant Cugat .................................1-4
Tordera - Raspeig ..................................... 12-3

Classificació
Palafrugell 49; Sant Cugat 42; Arenys 
de Munt i Asturhockey 40; Sant Feliu 36; 
Tordera i MATARÓ 34; Calafell i Alpicat 
33; Maçanet 32; FC Barcelona B i Vilanova 
31; GEiEG 15; Raspeig 4 punts.

Emoció fins al final
Segueix la igualtat a Primera Estatal, 
amb emoció per evitar l'últim lloc de 
descens i per assolir l'ascens. El Mataró 
rep aquest dissabte a les 20:30h a 
l'Arenys de Munt, i en cas de victòria es 
quedarien a tan sols tres punts d'ells, 
ara mateix encara en zna d'ascens. 

Cinc finals més a 
disputar
Jornada 21
Las Rozas - Voltregà ................................0-0
Sant Cugat - Liceo ....................................0-2
Manlleu - Sferic Terrassa ........................5-5
Gijón - Palau Plegamans .......................... 3-1
Vilanova - MATARÓ .................................... 4-2
Cerdanyola - Alcorcón .............................3-0
Rivas Las Lagunas - Bigues i Riells ......11-4

Classificació
Gijón 57; Voltregà 50; Palau Plegamans 
43; Manlleu 35; Bigues i Riells 34; Las 
Rozas 30; Alcorcón i Liceo 27; Cerdanyola 
24; Rivas Las Lagunas i Sferic Terrassa 
23; Vilanova 22; MATARÓ 18; Sant Cugat 7.

Viatge a Alcorcón
Aquest dissabte a les 16h les noies 
d'Albert Larrea juguen a Alcorcón un 
dels 5 partits de lliga que els queden per 
intentar conservar la seva plaça a OK 
Lliga. A casa es va empatar a 1 gol, i allà, 
on només han guanyat 2 equips, s'haurà 
de fer un gran partit si es volen sumar 
3 punts. La setmana següent es rep 
l'Sferic Terrassa, rival directe.

Exhibició i victòria del MiS 
Ibérica Mataró a Maçanet

Jordi Bartrès va jugar infiltrat. | ARXIU

OK Lliga Femenina

segons de diferència, van encai-
xar el 3-2. Amb les mataronines 
llençades a buscar, com a mínim, 
l’empat, un gol en una contra de 
les locals va sentenciar el partit. 

Quan falten 5 partits per acabar 
la lliga, el Medicare System Mataró 
es troba en situació de descens i 
a 5 punts de la salvació, encara 
possible però complicada.

Derrota del Medicare System a Vilanova

HOQUEI PATINS www.eltotesport.com |  P. 10
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Mentre el femení guanya, 
l'equip masculí perd el partit

El passat diumenge l'equip fe-
mení de l'Iluro HC va aconseguir 
un brillant empat davant el HCJ 
Sant Cugat, un equip en el qual 
juguen jugadores que havien estat 
olímpiques i entre elles Elisabeth 

Maragall, l'autora del gol que va 
donar l'or a Barcelona-92, però 
que continua jugant als seus 46 
anys. L'equip santcugatenc és el 
2n classificat de la 2a Divisió i es 
va avançar en el marcador, però al 
tram final les taronges van poder 
empatar aconseguint un punt que 

La capitana, Clara Fanlo, en una acció durant el partit. |  EMPAR TOMÀS

Brillant empat del femení de 
l'Iluro davant el 2n classificat

les situa en 5è lloc amb 38 punts 
igualades amb el CD Terrassa, que 
té un partit menys, i a només 4 
punts del seu rival del diumenge 
que ocupa el segon lloc.

Falten dos partits per acabar el 
campionat i el dissabte l'Iluro HC 
juga al camp del Pedralbes, que és 
tercer amb un punt més. De tota 
manera tenen assegurada la pre-
sència a les fases d'ascens, que ja 
van disputar la temporada passada.

L'equip masculí encara en perill
En canvi l'equip masculí va patir 
una forta derrota per 3-0 al camp 
del Vallès Esportiu, i també a fal-
ta de dues jornades per acabar és 
penúltim amb 11 punts, només un 
per sobre de la zona de descens. 
Aquest diumenge a les 10 hores, 
al camp municipal tenen un partit 
decisiu davant el cuer el RC Polo, 
que està tres punts per sota. A la 
primera volta a Barcelona el resul-
tat va ser d'empat a 2 gols.

Aquest passat diumenge es van ce-
lebrar al velòdrom Josep Florencio 
de Mont-roig els Campionats de 
Catalunya de ciclisme en pista per 
a les categories aleví, Infantil i màs-
ter en format d'Òmnium.

Gran èxit de les noies de l'Esport 
Ciclista Mataró en assolir Citlali 
Pareja el Campionat de Catalunya i 
Irune Sánchez el subcampionat en 
categoria femenina aleví, després 

Gran paper del EC Mataró en els 
campionats de Catalunya en pista

L'equip del Ec Mataró i Citlali Pareja i Irune Sánchez al podi. |  CEDIDES

de les proves de 250 m., Handicap 
i Scratch. En categoria Infantil en 
Saul Pareja es va classificar 9è 
en òmnium de Velocitat i de fons. 
Paral·lelament, el mateix dia es va 
celebrar el Campionat per a cate-
gories Màsters on Carles Morata 
va proclamar-se subcampió de 
Catalunya i Kiko Montoro va pujar 
al podi en tercera posició. Robert 
Sanchez va finalitzar en 6° lloc.

Aquest cap de setmana es va dis-
putar a Sant Fost de Campsentelles 
el Campionat de Barcelona de les 
categories Cadet i Juvenil. A la 
categoria Cadet Femení la patina-
dora del Patinatge Artístic Mataró, 
Sandra Núñez, va aconseguir la me-
dalla d’or i, per tant, proclamat-se
Campiona de Barcelona.

En categoria cadet es van clas-
sificar pel proper Campionat de 
Catalunya, Sandra Núñez, Desirée 
González i Sara Fernàndez. En ca-
tegoria juvenil, la patinadora clas-
sificada va ser Ivet Àlvarez.

Sandra Núñez cam-
piona de Barcelona

Núñez, al primer calaix. |  CEDIDA

el Esporttot POLIESPORTIU
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Adalid, guanyador en 400 m, i Adrià Puig, guanyador en perxa. | EMPAR TOMÀS

i CAV Andorra. El Laietània s'ha 
acabat classificant en 12è lloc de 
Catalunya i competirà el pròxim 7 
de maig a la final B i el GA Lluïsos 
ha acabat en 24è lloc i competirà 
a la final C. 

Millors actuacions individuals
La millor marca masculina en 
aquesta ocasió la va fer Adrià Puig 
en perxa i la millor marca feme-
nina va ser per al relleu 4x100 m 
del CA Laietània. Citem els atletes 
que van sumar més de 800 punts 
o que van quedar en un dels dos 
primers llocs. 
CATEGORIA MASCULINA
400m.- 1r Sergi Adalid (LL) 52.23; 2n Unai 
Martínez (CAL) 52.25

Anirà a la final B i el GA 
Lluïsos, 4t a Mataró, anirà a 
la final C de la Lliga Catalana 
de clubs

El passat cap de setmana es va 
disputar a l'Estadi Municipal de 
Mataró, sota l'organització del GA 
Lluïsos, la segona jornada classifi-
catòria del Campionat de Catalunya 
de Clubs d'Atletisme, i amb la par-
ticipació del club organitzador, del 
Centre Atlètic Laietània.

La classificació final, a base de 
la puntuació de la taula hongare-
sa, i unint les puntuacions d'ho-
mes i dones va acabar liderada 
pel Centre Atlètic Laietània amb 
20.320 punts, per davant de GEiEG, 
CA Vic, GA Lluïsos, 4t amb 16 932 

1500m.- 4t Carlos Rey (LL) 4:03.05 (819 
punts); 5. David Campo (LL) 4:03.20 (817 
punts)
3000m obstacles.- 2a Àlex Arellano (CAL) 
9:56.03 
Perxa.- 1. Adrià Puig (CAL) 4.70 (894 punts)
Triple.- 2n Marc Merelo (CAL) 12.63 
Disc.- 1r Iván Tirado (CAL) 42.12 

CATEGORIA FEMENINA
100m.- 1a Martina Ballesteros (CAL) 12.78 
(880)
400m.- 2a Ariadna Ollé (LL) 1:02.32 (801)
1500m.- 2a Mari Carmen Gonzàlez (CAL)) 
5:05.98 
3000m obstacles.- 1a Laila Ruth Vivas 
(LL) 12:48.36 
100m tanques.- 1a Laia Martín (CAL) 17.45 
Alçada.- 1a. Aina Rabadan (CAL) 1.56 
Pes.- 2a Emma Palà (CAL) 9.25 
Javelina.- 1a Cristina Garcia (LL) 31.70m
4x100m.- 1r CA Laietània 50.24 (896)

L'equip benjamí del GA Lluïsos 
subcampió de Catalunya
El passat dissabte es va disputar a 
Mataró el campionat de Catalunya 
de relleus de base i les benjamins 
del GA Lluïsos es van fer amb el 
subcampionat en 4x60 m amb una 
marca de 39.10 amb un equip for-
mat per Rubén Pereira, Guiu Coll, 
Asier Hernández i Luca Itchart.

El masculí del Volei Mataró es 
complica la permanència

El femení va perdre però 
augmenta un punt més la 
diferència amb les seves 
persigoderes

CV MATARÓ 1 - 3 GRANOLLERS
Derrota dura de l’equip masculí 
que s’ha complicat molt les coses. 
A manca d’una sola jornada per fi-
nalitzar la fase de permanència, els 
mataronins necessiten guanyar a la 
pista del Mundet, últim classificat 
i que el Manresa no guanyi a casa 
davant el Balàfia Lleida, un equip 
que ja no es juga res.

VILAFRANCA 3 - 2 CV MATARÓ
El CV Mataró femení va fer un partit 
dolent a Vilafranca, un dels equips 
de la zona baixa de la classificació.

Les locals van sortir molt endo-
llades i es van endur el primer set, 
les mataronines van reaccionar i 
van guanyar el segon i el tercer set, 
però a partir del quart, les piles de 
les visitants es van esgotar i un bon 
Vilafranca ho va aprofitar per gua-
nyar un partit molt ajustat.  Amb la 
derrota el Mataró continua sense 
l’ascens matemàtic, però ha sumat 

un nou punt de marge.

Ascens del cadet i el juvenil 
femení
Els equips cadet i juvenil feme-
ní del CV Mataró, estan fent una 
temporada excel·lent, a manca de 
3 jornades per finalitzar la lliga, els 
dos equips ja han aconseguit pujar 
a la màxima categoria. 

Molt bo el paper de l’equip juve-
nil entrenat per Olga del Palacio 
i brillant l’equip cadet de Sandra 
Leo, que només ha perdut un partit.

Els dos equips tenen jugadores 
que han participat assíduament 
amb el primer equip.

El Laietània repeteix triomf, 
però no entra a la final A
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Guardianes de la galaxia. Vol.2  12:00  12:30  16:00  16:20

  17:10 18:00  19:10  20:00  22:00  23:00  00:00  00:50   [exc. dm.] 20:50

 [ds.-dl.+dc.] 18:45       [En VOSE] 12:15        [En VOSE dm.]  20:50

Un italiano en Noruega  12:15  16:00  18:05  20:10  22:15  00:20

 [En VOSE] 12:20        [En VOSE dm.]  21:30

Plan de fuga  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

John Wick: pacto de sangre 12:10  16:30  19:15  22:00  00:40

Bebe jefazo 12:15  16:00   18:10            

 [dv.-dg.] 20:00         [dv.-dl.+dc.] 19:15       [ds.-dl.] 17:00         

Fast&Furious 8 12:00  16:00  18:45  21:40  00:30

 [excepte dm.] 20:20        [En VOSE dm.]  20:20

Un golpe con estilo [excepte dm.] 22:00      [dm.]  19:15

Nieve negra 16:00

Life 21:40  00:00            [dv.+dm.+dj.] 19:00

Power Rangers 12:00

Ghost in the Shell 00:15

Mañana empieza todo 22:30   [dv.+dm.-dj.] 16:30   [dl.-dl.] 20:00

Los Pitufos 12:15  16:00  18:00

El bar 01:00  

La Bella y la Bestia 12:00  16:30  19:15  22:00  00:40

Es por tu bien [dv.+dm.-dj.] 16:00

I Due Foscari (òpera) [dj.] 19:30

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

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

La ciudad de las estrellas - La la land 

 18:00   20:30 (30 abril, 1 i 2 maig)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes            

Un italiano en Noruega  16:00  18:00  20:30  22:15

Guardianes de la galaxia. Vol.2  16:00  17:00  18:00  19:00  

20:00  21:15  22:00

A fondo 17:15  20:40  22:30        [dm.-dj.] 18:00

Amar 22:40

Fast&Furious 8  16:00  18:00  22:30        [dv.-dl.] 19:40          [dm.-dj.] 

20:00

El bebé jefazo  16:30  18:30  19:15  20:30

Life  22:40

Mañana empieza todo 22:30

Los Pitufos 16:15  18:30

La Bella y la Bestia 20:15

Es por tu bien 16:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 Dins el cicle 'El Documental 
del mes' aquest divendres l'Espai 
Gatassa ens presenta la segona 
oportunitat en menys d'un mes a 
Mataró de veure 'Amateurs a l'es-
pai', un documental del director 
danès Max Kestner que replanteja 
les possibilitats de la tecnologia 
casolana. 

Es tracta de la història d'un dels 
grans somnis de la humanitat i de 
com fer-lo realitat malgrat els en-
trebancs de la vida quotidiana tan 
simples com perdre el tornavís o 
les baralles per decidir a qui li toca 

Documental a l'Espai Gatassa 

treure les escombraries.
En Kristian i en Peter són engi-

nyers de primer nivell i compar-
teixen el somni d'elaborar un coet 
casolà per fer el viatge de la seva 
vida a l'espai. Acompanyats d’un 
grup de fanàtics de l’aeronàutica, 
els dos protagonistes del docu-
mental hauran de lluitar contra els 
desafi aments tècnics i construir 
un coet amb el mateix pressupost 
que costaria fer un cotxe. 

El documental del mes a l'Espai 
Gatassa és una iniciativa comuna 
de diferents entitats com Clack o 
Associació Cultural Cerdanyola.

  

Imatge promocional d'Amateurs a l'espai

Pregunta de la setmana
De quin estat va ser governador 
Arnold Schwarzenegger?

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

Resposta del núm. 1767
"Enemigo a las puertas"

Guanyadors:
· Elena Sánchez Prieto
· Laura López Navarro

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més iinformació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Aquest divendres s'hi projecta 'Amateurs a l'espai'

núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017

REFORMA CUINA
COMPLETA
REFORMA
DE BANY

PREUS IVA NO INCLÒS

Via Europa 125, Mataró ·  T 937 588 400
centrasa@cocinas.com

info@vadeducha.com

3.995€

2.995€

des de

des de

SERVEI EXPRESS
CANVIEM LA SEVA BANYERA

PER PLAT DE DUTXA

OFERTES

Tot Cinemes 1769.indd   3 26/4/17   17:44



Cinemes Les estrenes núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017

GUARDIANES DE LA GALÀXIA

Una pel·lícula de ciència-ficció ambien-
tada en el context sonor d''Awesome 
Mixtape 2'. Els guardians viuran aventu-
res durant la seva travessia pel cosmos i 
hauran de lluitar per mantenir la unió de 
la seva nova família.
Direcció: James Gunn
Intèrprets: Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista
137min

LA EXCEPCIÓN A LA REGLA

Durant el 1958, la jove Marla Mabrey 
arriba des d’una petita població a Los 
Ángeles per treballar per un miliona-
ri. Coneix el xofer del seu cap, el qual 
resulta ser tan religiós com ella. Un bell 
drama romàntic. 
Direcció: Warren Beatty
Intèrprets: Alden Ehrenreich, Lily Coll-
ins, Warren Beatty
126min

PLAN DE FUGA

Un atracador professional s'introdueix 
en una perillosa banda de delinqüents 
composta d'exmilitars de l'est. Davant 
la mort d'un dels seus, es veu obligat a 
reclutar un nou membre per poder robar 
un banc. 
Direcció: Iñaki Dorronsoro
Intèrprets: Luis Tosar, Javier Gutiérrez,  
Alain Hernández
105min

UN ITALIANO EN NORUEGA

Narra les aventures d'un funcionari que 
s'ha passat quinze anys fent la tasca 
d'expedir llicències de caça i pesca. Tot i 
tenir parella, encara viu amb comoditat 
a casa els pares i no té intenció de ca-
sar-se ni tenir fills. El seu món es capgira 
quan l'envien a treballar al Pol Nord.
Direcció: Gennaro Nunziante
Intèrprets: Checco Zalone
85min

UNA HISTORIA DE VENGANZA

Un pare de família vol venjar-se del 
controlador d'aeroport responsable de 
la mort de la seva dona i la seva filla. La 
història es basa en fets reals succeïts 
l'any 2002, quan un avió va tenir un acci-
dent, deixant diverses víctimes mortals.
Direcció: Elliott Lester
Intèrprets: Arnold Schwarzenegger,  
Scoot McNairy, Maggie Grace
92min

LADY MACBETH

L'any 1865, en una zona rural 
d'Anglaterra, Katherine viu preocupada 
pel seu matrimoni amb un home amar-
gat, vell i a qui no estima. A més, la mala 
relació amb la freda família del seu ma-
rit encara empitjora la situació. 
Direcció:  William Oldroyd
Intèrprets: Florence Pugh, Christopher 
Fairbank, Cosmo Jarvis
89min
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Apunts
psicològics

Les investigacions de psicologia 
i neurociències afirmen que un 
factor important per a la madu-
ració de la persona és la gratitud: 
Ser agraït. Entès, certament, com 
l'hàbit de donar les gràcies però 
també com un sentiment. El de 
sentir-se agraïts com una forma 
de relacionar-se amb els altres. 
Una forma d'ésser i estar a la vida. 
A aquest nivell profund s'hi arri-
ba, exercitant cada dia l'hàbit de 
donar les gràcies. L'hàbit genera 
el sentiment. El sentiment, l'acti-
tud. L'actitud, una forma d'ésser.

El lloc més propici per prac-
ticar-lo és en el si familiar. Lloc 

on s'ha rebut i es dona la vida. És 
prendre consciència de tot allò 
que envolta i es rep gratuïtament, 
i n'és moltíssim. Saber-ne expres-
sar les gràcies amb paraules, fets 
o somriures. El que passa que la 
proximitat, la rutina i la quotidia-
nitat no permeten prendre cons-
ciència de com un ésser humà 
n'és d'afortunat. Junt, certament, 
amb la dificultat de l'ambivalèn-
cia del sentiment: amor/odi al 
mateix temps, que és molt pe-
culiar en les famílies.

Ser agraït és un bon medica-
ment. A més, donar sense esperar 
res a canvi és anar contra corrent 
a la nostra societat. Per què? Hi 
ha la idea qui dona quelcom, és 

per alguna cosa. I no sempre és 
així! Hi ha qui dona i no espera 
res a canvi. Donar gratuïtament 
és indicador de bona salut inte-
rior. I fa feliç.

Diu Lao-Tsé: la gratitud és la 
memòria del cor.

I la ingratitud és filla de la su-
pèrbia i de la memòria dèbil.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Ser agraït

núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017

 EL TOT 1769.indd   2 25/4/17   19:43



El pont de pedra
Text: Jordi Gomà

 Ja fa dos anys i mig que al costat de la plaça de 
l’Ajuntament hi trobem el Pont de Pedra, un restau-
rant de cuina mediterrània regentat per dues ger-
manes peruanes, amb 15 anys d’experiència al nostre 
país en el sector. Gairebé tot ho cuinen en un forn de 
brasa de carbó, donant a tot el que s’hi fa un sabor 

característic i irresistible, de manera que qui ho tas-
ta, hi torna. El festival de closca fet a la brasa, per 
exemple, que està inclòs al menú de tapes que trobem 
a la nit, és tot un èxit, així com qualsevol dels seus 
arrossos –al menú de paella, que podem demanar 
sempre, podem escollir de segon entre la de marisc, 
la fideuà, l’arròs negre o l’arròs amb bacallà–, o les 
seves carns de primera categoria, com el “chuletón” 
de bou, ja sigui de mig quilo o d’un pels més valents. 
A poc a poc també introdueixen algun plat peruà al 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Al cuinar amb un forn tancat de brasa, els seus arrossos 

tenen molt d’èxit, ja que agafen un sabor únic, com per 

exemple l’arròs caldós de llamàntol, amb molta sortida. 

Un altre plat amb molts adeptes és el saltat de mongetes 

del ganxet amb cloïsses, calamars i ceba caramel·litzada.

Vins recomanats: El Més que Paraules, un vi negre 

del Pla de Bages, o el Crossos, un altre 

negre, en aquest cas del Priorat.

menú, com per exemple el “ceviche” de corball. Els 
cargols a la llauna també tenen molts adeptes, així 
com els calçots quan és temporada.

El menú diari, que funciona al migdia entre setma-
na, té un equilibri qualitat/preu gairebé imbatible, 
ja que per 11,50€ podem triar entre cinc primers i 
cinc segons –sempre amb algun arròs com a segon, 
excepte els dimecres que hi ha fideuà, i un peix, 
amb uns primers que van des dels més lleugers com 
l’amanida o el saltat de verdures, als canelons–, amb 
postres casolanes. El menú que té més èxit a les nits 
és el de tapes, per 17,50€, amb sis tapes diferents per 
compartir –des de calamars frescos a l’andalusa a 
llagostins a la brasa o ous estrellats amb pernil ibè-
ric– i pa de vidre amb tomàquet. Els que prefereixin 
triar, també poden optar per la carta de tapes, amb 
calamarsets, croquetes de calçots o broquetes và-
ries, entre d’altres. El menú de paella, per 19,90€, és 
el que té més tirada al migdia dels caps de setmana, 
ja que inclou primer, paella, postre i beguda per un 
preu molt atractiu.

El Pont de Pedra

El Carreró, 43-45, Mataró.
Tel. 93 790 13 54
elpontdepedramataro@gmail.com
Horari: de dilluns a diumenge de 13h a 16h,
divendres i dissabte també de 20h a 00h..

Especialitat
de la casa

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017
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Espectacle de dansa al Pati del Cafè Nou

Era el 29 d'abril del 2014 quan la companyia de ba-
llarins INsomnes va organitzar per primera vegada el 
29 és dansa, un dia ple d'activitats al voltant del mo-
viment per celebrar el Dia Internacional de la Dansa 
a Mataró. Aquest va ser l'origen de Dans Invitro, que 
va néixer per esdevenir el punt de trobada de dife-
rents persones del sector que detectaven la neces-
sitat d'ajuntar-se per treballar de manera conjunta.

El col·lectiu busca respondre a la necessitat de do-
nar visibilitat i cabuda a la creació contemporània, 
així com establir un punt de referència de les arts del 
moviment a la ciutat per fomentar la investigació, 
intercanvi, exhibició i difusió dels creadors actius que 
hi viuen. Format per Barbara Martín, Patricia Mas, 
Helena Patricio, Carla Pérez, Marta Dalmau i Cristina 
Castellà, totes elles vinculades al món de l'expressió 
corporal, intenten fer la dansa més propera i acces-
sible a tothom, des d'infants als més grans. 

El projecte està articulat en quatre eixos paral-
lels: creació, formació, exhibició i connexió, i se-
gons expliquen Cristina Castellà i Marta Dalmau, 

L 
a dansa és una actitud davant la vida, 
una manera d'expressar, de comunicar  
i d'estar. És la connexió directa amb 
l'honestedat d'un mateix; és felicitat i 

connexió. Entrar en contacte amb el moviment 
permet detectar els bloquejos i incapacitats de 
cadascú, alhora que ajuda a descobrir les habi-
litats de cada ésser. 

Així és com viuen la dansa les components del 
col·lectiu Dans Invitro, sis joves que cerquen la 
connexió a través del moviment i que amb en-
tusiasme organitzen el 29 és dansa.

 Daniel Ferrer 

La dansa sacseja 
la ciutatREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Arriba el 29 és dansa amb una programació 
variada d'activitats al voltant del moviment, 
l'expressió cultural i la dansa a l'abast de tothom
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Invitro “és un col·lectiu de persones que treballen 
i desenvolupen l'eina artística a través de les arts 
escèniques i la dansa”, una associació de persones 
lligades al moviment. 

La ciutat s'omplirà de moviment

El 29 és dansa d'enguany presenta canvis respecte 
de les edicions anteriors perquè se celebrarà en un 
dissabte, mentre que en les altres ocasions havia 
tingut lloc entre setmana, fet que limitava l'horari 
de les activitats. Cristina Castellà explica que les 
activitats d'aquesta edició s'han organitzat amb la 
intenció que hi participi un gran volum de ciutadans. 
Per tal d'evitar limitacions han organitzat activitats 
obertes en les “que hi puguin participar persones de 
totes les edats, des de nens, avis, famílies i qualse·
vol ciutadà”. Durant tot el dissabte 29 d'abril Dans 
Invitro organitza activitats gratuïtes al voltant del 
moviment a diferents indrets de la ciutat. 

Tot i que el gruix organitzatiu el porta a terme 
aquest col·lectiu, Dans Invitro s'envolta d'altres ba·
llarins, artistes o artesans per crear una gran xarxa 
i, així, ajudar·se mútuament. En aquesta ocasió han 
mantingut les activitats que funcionaven de les edi·
cions anteriors com, per exemple, els Aparadors en 
Moviment o la Jam de Música i Dansa, una sessió 

oberta d'improvisació de música i ball en directe. 
D'entre les activitats programades, els membres de 
Dans Invitro destaquen una activitat que han engegat 
recentment en col·laboració amb residències de Gent 
Gran: el projecte Bellànima. “És un espai d'expressió 
de la vellesa en què treballem a través del massatge, 
el ball i d'altres tècniques”, explica Castellà. El 29 és 
dansa comptarà amb un taller d'expressió corporal 
per a la vellesa a les 11 del matí que mostrarà el tre·
ball del moviment i el cos amb la gent gran. 

L'aposta més innovadora que busca ser una acti·
vitat familiar on tothom hi té cabuda és el Twister 
gegant, confeccionat a mà. Just després d'aquesta 
activitat lúdica al voltant del moviment, com s'indi·
ca en el programa, diverses Càpsules en moviment 
conduiran als participants del 29 és dansa fi ns a la 
Plaça Santa Anna, on tindrà lloc una classe de Swing. 
Pels diversos actes utilitzen els espais naturals de la 
ciutat i sense infraestructures perquè, segons expli·
quen, opten perquè les persones interactuïn entre 
elles i amb l'espai de manera orgànica.

"No estem educats per..."

Des del punt de vista de Cristina Castellà i Marta 
Dalmau, “la dansa és la part de la cultura més 

Reportatge
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La dansa és la part 
de la cultura més 
complicada perquè 
no ens eduquen per 
conèixer-la”

 
Aparadors en moviment
Al llarg del matí els aparadors de la ciutat prenen 
vida amb la integració del moviment.

Em balles?
A la Plaça de l’Ajuntament i al llarg del matí l'impor·
tant és ballar: no importa quan, on, com, ni amb qui.

Tangram, espai de moviment
A la Plaça de l’Ajuntament durant tot el matí: Una 
activitat a l'aire lliure pensada per a infants d'1 a 
3 anys acompanyats d'un adult que busca la inte·
racció del cos i el moviment.

Bellànima, espai d’expressió per a la vellesa
Al Pati de la Residència Sant Josep, a les 11 h, tin·
drà lloc un taller de treball corporal on experimen·
tar, expressar i compartir a través del moviment i 
l’expressió, adreçat a la tercera edat. Amb la col·
laboració de l’Escola Municipal de Música de Mataró.

Twister
La primera activitat de tarda tindrà lloc a la plaça 

de l’Ajuntament, de 17 a 18 h, i està adreçada a tots 
els públics. Posa a prova el teu equilibri i deixa’t 
endur per les divertides consignes de moviment.

Càpsules de dansa
Des de diversos indrets i al llarg de la tarda, tindran 
lloc mostres curtes de diferents estils de dansa a 
peu de carrer. Acte itinerant.

Swing a la plaça
Darrerament ballar swing s'ha convertit en un 
hobby popular. A la Plaça de Santa Anna, a les 
19 h, tindrà lloc una classe a càrrec del col·lectiu 
Swing Maresme.

Lectura del manifest
Pati del Cafè Nou, a les 20 h

Jam de música i dansa
També al Pati del Cafè Nou, a les 20.15 h. La tra·
dicional sessió oberta d’improvisació de dansa i 
música en directe.

Dansa a la fresca
A continuació al Pati del Cafè Nou, a les 21 h .

La programació 
d'activitats del 29 és dansa

complicada perquè no ens eduquen per conèixer·la”. 
Opinen que l'educació en moviment no té presència 
a les escoles i que, a més, la dansa està estereotipa·
da: “la societat concep que la dansa és per a nenes 
però, en realitat, és una eina d'expressió a l'abast 
de tothom”. Consideren que aquesta disciplina ar·
tística no atrau tant públic com d'altres i que  sovint 
els espectadors es senten desconcertats en intentar 
entendre el significat de la dansa. “La gent intenta 
entendre el missatge però potser no caldria, només 
hem d'assimilar el que transmet el ball”, opina Castellà.

El moviment és viure i sobreviure

El 29 és dansa també té la voluntat de canviar la 
visió dels ciutadans cap a la dansa de manera posi·
tiva perquè des de Dans Invitro tenen clar que “la 
dansa és per a tothom i tothom hi té accés”. Marta 
Dalmau considera que ballar ens fa feliços i permet 
connectar amb les altres persones. “Sense moviment 
és impossible viure i cal ser conscients que moure's 

és viure i sobreviure al mateix temps”, conclouen. 

El col·lectiu defensa que no es tracta de ballar bé 
o malament, sinó que es tracta de desenvolupar·se 
a través de la dansa i la música, de connectar amb 
un mateix i amb les altres persones per expressar. 
Amb la voluntat de fer arribar la dansa com elles la 
conceben al nombre més gran de persones, el col·
lectiu Dans Invitro i els seus col·laboradors treballen 
amb esforç i sense ànim de lucre en la celebració 
d'aquest Dia Internacional de la Dansa a Mataró.

núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017
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Un notable per a Mataró Bus
Els usuaris puntuen amb un 8,06 el servei ofert, la millor valoració global obtinguda 
des de l'inici de la concessió

Transport: Redacció

  Els usuaris de Mataró Bus ator-
guen una qualifi cació de 8,06 al 
servei de transport com a resultat 

global de l'enquesta que es realit-
za cada any. L'enquesta pretenia 
puntuar la qualitat del servei d'au-
tobusos urbans a través de diverses 
preguntes que van respondre 800 

usuaris aleatoris. Aquesta puntu-
ació mitjana és la més elevada re-
buda per l'empresa Corporación 
Española de Transporte, S.L allà 
on presta servei.

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

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

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A MIDA

ABANS

15 ANYS DE GARANTIA

DESPRÉS

www.reformesdecor.com

Av. del Maresme 389 · Mataró 

MATARÓ · BARCELONA · HOSPITALET

937 574 512  

CUINES · BANYS

REFORMES
DECOR
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Més de la meitat dels usuaris utilitzen les línies de Mataró Bus 
perquè no tenen carnet de conduir. Tot i així, un 21% afi rma que 
podria utilitzar el vehicle privat però que per diversos motius es 
desplaça en autobús urbà. El perfi l més habitual entre els usuaris 
de Mataró Bus, segons l'enquesta, és el d'una dona, d'entre 45 i 64 
anys, treballadora del sector terciari.

Alternativa al vehicle privat

Augment a les línies 4 i 6
Cal destacar que durant el 2016 el 
servei es va utilitzar un 4,2% més 
que a l'any anterior, L'increment 
de viatgers se situa majoritària-
ment a la línia 4, la qual ha crescut 
un 7,52% en nombre d'usuaris, i 
la 6, que ha tingut un increment 
del 6,85%.

Tracte i seguretat, les millors 
valoracions
Count Transport, una empresa del 
Grup Opinòmetre, va ser l'encarre-
gada de realitzar l'enquesta a 800 
usuaris durant el mes d'octubre 
de l'any 2016. Els usuaris van va-
lorar ítems com la puntualitat, els 
recorreguts, la freqüència de les 
línies, els horaris, la comoditat o 
la neteja, entre d'altres. 

Tots els elements van obtenir 
una valoració superior a 7 i els 
ítems amb millor puntuació són 
el tracte del personal (8,26 sobre 
10 punts) i la seguretat en el viatge 
(8,14 punts). El notable és la nota 
genèrica que rep el servei.
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Juan Poza i Jordi Galdón, socis de Glas Vidres Daniel Ferrer 

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

Glas, 30 anys de servei 
majorista de vidre

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

primer i únic majorista del vidre 
a la comarca. 

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

professional garantint un servei rà-
pid i ajustat a necessitats. Disposen 
d’una nau de 600 metres quadrats 
i aposten per l’actualització de 
maquinària per agilitzar el procés, 
donant facilitats i comoditats al 
professional.

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

CAMPANYA RENDA 2016

GESTORIA BARCELÓ
La millor opció per a la vostra tranquil·litat

Gestoria Administrativa · Assessoria Fiscal i Laboral
Oficina Tècnica d’Assegurances · Serveis immobiliaris · Serveis jurídics

CAMPANYA RENDA 2016
Gestoria Administrativa · Assessoria Fiscal i Laboral

Oficina Tècnica d’Assegurances · Serveis immobiliaris · Serveis jurídics

Camí de la Geganta 113 baixos · Mataró
Tel. 93 798 96 11 · 93 798 95 11 · www.gestoriabarcelo.com

Hisenda: la campanya de renda i 
patrimoni. Enguany la declaració 
de la renda de l’exercici 2016 es pot 
fer fi ns al 30 de juny de 2017. Val la 
pena, però, anticipar-se a aquests 
terminis i deixar-se assessorar per 
part de professionals que puguin 
treure'n el millor rendiment. Optar 
pels serveis de Gestoria Barceló pot 
garantir una declaració favorable 
a més de ser  la veu de l'experièn-
cia sobre tota la documentació a 
adjuntar. 

Amb la fi nalitat d’oferir un 

Què he de tenir 
en compte per 
fer la renda?

A Gestoria Barceló ofe-
reixen l’assessorament i 
informació necessàries per 
a la campanya d’Hisenda 
que finalitza el 30 de juny

  Com cada any als mesos d’abril, 
maig i juny arriba la cita anual amb 

millor servei a l’abast dels clients 
i facilitar la realització d’aquest 
tràmit, Gestoria Barceló ofereix 
la possibilitat d’analitzar la docu-
mentació per assessorar el client.

Què necessitem?
Per a una declaració de la renda 
completa cal disposar òbviament 
de les pròpies dades personals, de 
rebuts d'impostos com l'IBI o de 
les dades fi scals que facilita l'AEAT. 
Però també és necessari recopi-
lar certifi cats que ens permetran 

desgravar. Com per exemple les 
retencions sobre els salaris, els 
certifi cats de prestacions i reten-
cions de pensions i atur, els de 
comptes bancaris, de préstec per 
habitatge habitual o de lloguer, de 
venda de valors, d’assegurances de 
vida, jubilació o pla de pensions, 
entre d'altres. Gestoria Barceló  
situada a Mataró i amb més de 50 
anys d’experiència en el sector, es 
presta a l’assessorament i consulta 
conjunta dels documents esmen-
tats.  | Redacció
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ALQUILO PARKING C/VELÁZQUEZ. 
60€ 627.059.280 
ALQUILO HABITACIÓN A CHICA 
entre Mataró/Llavaneres, Edifi cio 
Costa de Levante, 1era. línea mar. 
230 €. 667.219.872 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

TREBALL

CERRAJERÍA EN CABRERA precisa 
aprendiz entre 18-25 años con la 
ESO. Interesados tlf. 93.750.03.59 
Laura. 
SE NECESITA comercial para hoste-
lería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Curriculum a: mo-
reno@csmhosteleria.com 
SE PRECISA MASAGISTA erótica. 
698.440.966
INTERNA / EXTERNA BUSCA tra-
bajo. Con experiencia: cuidado 
mayores, niños. 633.097.591

TREBALL

SE NECESITA SEÑORA española, 
sin cargos. Que sepa cocinar, lim-
piar y cuidar personas mayores. 
Granollers. 649.327.641

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.  Tel . 
602.897.343 

BUSCO TRABAJO DOMÉSTICO media 
jornada. 631.987.171

BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/
hora. 671.758.604 

BUSCO TRABAJO, canguro, ayudan-
ta cocina, camarera habitaciones. 
631.590.879 

SEÑORA BUSCA TRABAJO. 
Ayudante cocina, fregaplatos.  
617.936.218 

BUSCO TRABAJO DOMÉSTICO, inter-
na. Referencias. 631.356.270

CANGURO Y/O DE CUIDADO de 
mayores. Experiencia y referenci-
as. Tel. 603.530.640 (Sabrina). 

BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061 

BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469 
MASAJES EMMA. 662.257.120 

CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

MANICURA /PEDICURA. HORES con-
venir. 653.354.519 
PALETA AUTÒNOM. Molta experi-
ència. Econòmic.També pintura. 
653.796.506 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 Whatsapp 

CONTACTES

KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 
Zona Habana. Ronda Cervantes. 
615.719.971 
MASAJE TÁNTRICO 21 años. 
632.979.011 
ESCORTS SELENE  19 años. 
665.463.891 
MATARÓ. LORENA 28. Sensible, 
guapa, rubia. Recién llegada. Ven 
a conocerme. Casa particular. 
698.359.037 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
688.253.126 
EXPLOSIVA, 120 PECHO. Económica, 
todos los servicios. También salidas. 
692.903.486 
ELI ESTETICIÉN. MASAJES eróticos. 
También salidas. 602.637.274 
M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536 
CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 

núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017
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Tallers de circ i actuació d'Amigoo per celebrar el Dia Mundial del Circ

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Imatge del dispositiu de fa set anys

La font del Negrito, al Parc, abans i després

La funerària  Cedida  Cedida 

Cedida 

  Ha començat la cerca de vo-
luntaris majors de 18 anys per a 
la campanya 'A Mataró comptem 
tots', una iniciativa que vol re-
comptar les persones sense llar 
que viuen als carrers de Mataró. 

La campanya es durà a terme 
el 17 de maig a la nit i vol conèi-
xer el volum i característiques de 
les persones sense llar per tal de 
millorar la intervenció, defi nir els 
recursos i les polítiques d'atenció 
a les persones sense sostre, així 
com sensibilitzar la ciutadania. 

El darrer recompte es va realit-
zar ja fa set anys i va comptar amb 

 A fi nals del 2016 es va posar en 
marxa el Pla de manteniment de 
les escultures impulsat per l'Ajun-
tament que volia netejar, eliminar 
grafi ts i fer la restauració d'una 
vintena d'escultures de la ciutat. 

'A Mataró comptem tots' és el nom de la campanya que 
es farà el dia 17 de maig

quasi 200 voluntaris.
La iniciativa “A Mataró comp-

tem tots” l’organitza l’Ajuntament, 
juntament amb Creu Roja, Filles 
de la Caritat / Fundació Sant 
Joaquim i la Fundació Hospital, 
i compta amb la col·laboració de 
la Fundació Arrels, Càritas, Punt 
del Voluntariat i altres serveis de 
l’Ajuntament en el marc de la Taula 
de promoció social. Per inscriure’s 
com a voluntari s’ha de tenir més 
de 18 anys. Tots aquells qui s’ins-
criguin a aquesta crida formaran 
part d’un equip i rebran una for-
mació prèvia. Red

Mataró farà un recompte de les 
persones sense llar

Una vintena d'escultures 
públiques restaurades

  A Mataró hi opera una sola em-
presa funerària privada, una situ-
ació de facto de monopoli que el 
grup municipal d’ICV-EUiA vol 
trencar. És per això que el regi-
dor ecosocialista Esteve Martínez 
demanarà en el pròxim Ple que 
s’estudiï la creació d’una funerària 
pública que abarateixi els preus. 

El regidor d'Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida 
i Alternativa transporta així a la 
capital del Maresme una de les 
apostes de l’equip d’Ada Colau 
al capdavant de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Un estudi
ICV-EUiA demana al govern que es 
comprometi a realitzar un estudi 
“en un termini màxim de sis mesos 
sobre la possibilitat de crear una 
funerària municipal”. Pels ecoso-
cialistes “la creació d’un operador 
funerari municipal que tingui com 
a objectiu garantir la competèn-
cia, la qualitat, l’accessibilitat de 
la ciutadania als serveis funeraris, 
la baixada del preu mitjà i l’excel-
lència del servei, pot ser una gran 
notícia per a la ciutat de Mataró i 
els seus habitants”.

A Mataró fa el serveis funeraris 
l'empresa Cabré Junqueras. | Red.

ICV-EUiA vol emular una 
de les propostes de Colau

Volen una funerària 
pública 
a Mataró

La voluntat principal del Pla és ac-
tuar sobre les escultures d'empla-
çaments públics per garantir-ne el 
bon estat de conservació. Mataró 
conté 70 escultures i 9 xemeneies 
singulars.|Red 
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

SÓLO HASTA EL 30 DE ABRIL
40% Dto.Conjuntos STREET Pack

Colores disponibles:
Nogal arenado Gris arenado Blanco Antracita

135€/Ud. 105€/Ud.

Ahora Ahora

Antes Antes

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

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

225€/Ud. 175€/Ud.

1P GRESS ARGENTONA 1769.indd   1 25/4/17   19:19



Part de la recaptació solidària

El TCM disposa actualment de 3.000 estudiants

El menjador escolar, clau Cedida  Cedida 

 Cedida

  Una campanya solidària realit-
zada a escoles de la ciutat recull 
quasi una tona d'aliments per a la 
Fundació Sant Joaquim, els quals 
estaran destinats a ajudar les per-
sones que ho necessiten. A més 
de l'Institut Laia l'Arquera, les set 
escoles de la ciutat que també han 
participat de la campanya de reco-
llida d'aliments són l'Escola Torre 
Llauder, l'Escola Angeleta Ferrer, 
l'Escola Camí del Cros, l'Escola 
Josep Montserrat, l'Escola Tomàs 
Viñas, l'Escola Antonio Machado 
i l'Escola Montserrat Solà. 

Concretament, l'Institut Laia 

 Més de dos mil futurs universi-
taris i les seves famílies van visitar 
les instal·lacions del TecnoCampus 
Mataró-Maresme durant la jorna-
da de portes obertes del 22 d'abril, 
en la qual els coordinadors dels 

Vuit centres educatius de Mataró recullen aquesta quan-
titat en una jornada solidària

l'Arquera va celebrar la seva 4a 
Jornada Solidària 'Boet contra la 
fam', que és el punt culminant 
d'una feina de dos trimestres en 
les que els alumnes de 4t d'ESO 
treballen temàtiques sobre les in-
justícies socials i va promoure una 
de les campanyes de recollida de 
menjar.

Uns resultats molt positius
En total es van recollir 912,5 kg de 
menjar, dels quals gran part van 
ser brics de llet (420 litres), paquets 
de sucre (210 kg), d'arròs (150 kg) 
i de pasta (76 kg).  | Redacció

Una tona d'aliments per a la 
Fundació Sant Joaquim

2.000 persones a les portes 
obertes del Tecnocampus

   Transformar els menjadors es-
colars en espais per adquirir bons 
hàbits alimentaris és la iniciativa 
de l’empresa 7 i TRIA que aquest 
curs 2016-2017 ja funciona amb 
èxit amb 7.000 alumnes d’una tren-
tena de centres de Catalunya. El 
projecte educatiu ‘Servim-nos com 
a casa’ busca donar autonomia als 
infants perquè assumeixin respon-
sabilitats en el menjador escolar 
servint-se el dinar com farien a 
casa seva.Al Maresme el projecte 
arriba fi ns ara a un total de 893 
alumnes de les escoles. La inicia-
tiva funciona amb èxit en totes les 
escoles en què s’aplica i compta 
amb diversos equips de monitors i 
de cuina que els orienten i ajuden, 
així com amb el suport de l’escola 
i la família.

Millora la cohesió de grup
El projecte es fonamenta en el fet 
que els nens i nenes se serveixen a 
si mateixos o entre ells en l’espai 
del menjador perquè l’àpat sigui 
un espai d’aprenentatge, convi-
vència i participació. D’aquesta 
manera els infants augmenten el 
seu benestar emocional perquè 
guanyen autonomia i fomenten 
la cohesió de grup i la relació amb 
els companys.  | L.M.

‘Servim-nos com a casa’ 
fomenta els bons hàbits

900 infants ja se 
serveixen el menjar a 
l’escola

graus van explicar la tipologia d'es-
tudis oferits en la universitat i la 
manera de funcionar del campus. 
El Campus compta actualment 
amb més de 3.000 estudiants en 
els seus graus |Red 
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Un refugi de bellesa 
i benestar a l'estil 
oriental

 Coneix el teu nou refugi de be-
llesa i benestar a l'estil oriental 
en ple Maresme, en el centre de 
Mataró, molt a prop de la Plaça 
Cuba i el nostre centre de Premià 
de Mar amb el qual ja hem cele-
brat el primer aniversari. Un en-
torn únic, càlid i ple d'atencions 
per relaxar-se i deixar-se mimar 
per expertes professionals. A Flor 
de Manila gaudiràs d'un magnífic 
benestar que et farà despertar els 
sentits. Gaudeix dels teus tracta-
ments de bellesa amb un relaxant 
so de meditació i una cuidada il-
luminació que potencia la sensa-
ció de calma, recuperar energies 
i viure una experiència màgica. 

Els nostres serveis més des-
tacats són, Manicura, Pedicura, 
Embelliment d'ulls, Tractaments 
Facials i Rituals de Bellesa 
Corporals, que t'ajudaran a evo-
car unes sensacions i beneficis tant 
físics com sensitius, energètics i 
emocionals.

A Flor de Manila disposes del 
teu espai exclusiu per a gaudir de 
la teva Festa de Bellesa en com-
panyia de les teves amigues amb 
packs personalitzats. També oferim 
Targetes Regal amb tractaments i 
rituals personalitzats per a poder 
sorprendre els que més estimes. 

El veritable plaer per al cos i els 
sentits el trobaràs a Flor de Manila! 
T'hi esperem!
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FOTO 138 x 43,58 mm

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque varius consectetur 
ligula, a volutpat orci pretium sed. Pellentesque dictum interdum iaculis.

Entitats: Cugat Comas

 Bacon ipsum dolor amet cupim jerky leberkas, 
tongue meatball pork chop short ribs ham hock 
tenderloin frankfurter. Pig tenderloin cupim, flank 
tongue pork chop biltong pork loin kielbasa shoul-
der ham frankfurter beef bacon chicken. Beef ribs 
andouille tenderloin, drumstick pig venison doner 
chuck flank sirloin short loin ham picanha. Venison 
turkey tri-tip landjaeger. Chicken meatloaf short ribs 
pork landjaeger tenderloin, pork chop beef. Turkey 

pork belly sirloin salami tail cupim porchetta spare 
ribs turducken jowl bresaola.

Rump fatback alcatra sausage doner shank ve-
nison capicola meatball ground round. Pork chop 
ground round tongue pig sirloin tenderloin. Tri-tip 
meatloaf short loin, corned beef pig boudin sausage 
ham. Rump turducken sausage cupim ump fatback 
alcatra sausage doner shank venison capicola meat-
ball ground round. Pork chop ground round tongue 
pig sirloin tendump fatback alcatra.

Anunci C12: 138 x 91,1 3mm
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FOTO: 67,25 x 110,9 mm

Lorem ipsum dolor 
sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Quisque varius consec-
tetur ligula, a volutpat orci pretium sed. 
Pellentesque dictum interdum iaculis.

Entitats: Cugat Comas

 Bacon ipsum dolor amet cupim jerky leberkas, 
tongue meatball pork chop short ribs ham hock 
tenderloin frankfurter. Pig tenderloin cupim, flank 
tongue pork chop biltong pork loin kielbasa shoul-
der ham frankfurter beef bacon chicken. Beef ribs 
andouille tenderloin, drumstick pig venison doner 
chuck flank sirloin short loin ham picanha. Venison 
turkey tri-tip landjaeger. Chicken meatloaf short ribs 
pork landjaeger tenderloin, pork chop beef. Turkey 
pork belly sirloin salami tail cupim porchetta spare 
ribs turducken jowl bresaola.

Rump fatback alcatra sausage doner shank ve-
nison capicola meatball ground round. Pork chop 
ground round tongue pig sirloin tenderloin. Tri-tip 
meatloaf short loin, corned beef pig boudin sausage 
ham. Rump turducken sausage.

Anunci C12: 138 x 91,1 3mm
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C9: 138 x 67,35 mm

FOTO: 67,25 x 134,7 mm

Lorem ipsum dolor 
sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Quisque varius consec-
tetur ligula, a volutpat orci pretium sed. 
Pellentesque dictum interdum iaculis.

Entitats: Cugat Comas

 Bacon ipsum dolor amet cupim jerky leberkas, 
tongue meatball pork chop short ribs ham hock 
tenderloin frankfurter. Pig tenderloin cupim, flank 
tongue pork chop biltong pork loin kielbasa shoul-
der ham frankfurter beef bacon chicken. Beef ribs 
andouille tenderloin, drumstick pig venison doner 
chuck flank sirloin short loin ham picanha. Venison 
turkey tri-tip landjaeger. Chicken meatloaf short ribs 
pork landjaeger tenderloin, pork chop beef. Turkey 
pork belly sirloin salami tail cupim porchetta spare 
ribs turducken jowl bresaola.

Rump fatback alcatra sausage doner shank ve-
nison capicola meatball ground round. Pork chop 
ground round tongue pig sirloin tenderloin. Tri-tip 
meatloaf short loin, corned beef pig boudin sausage 
ham. Rump turducken sausage ipsum dolor amet 
cupim jerky leberkas, tongue meatball pork chop 
short ribs ham hock tenderloin frankfurter. Pig ten-
derloin cupim, flank tongue pork chop biltong pork 
loin kielbasa shoulder ham frankfurter beef bacon 
chicken. Beef ribs andouille tenderloin, drumstick 
pig venison doner chuck flank sirloin.
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"Simulo que el lector camina per Mataró" 
Parlem amb Nicolau Guanyabens, autor de 'Mataró desaparegut, carrers i paisatges' 
(Efados) el llibre més venut d'aquest Sant Jordi a Mataró

Història: Laia Mulà

  El seu nou llibre 'Mataró desapa-
regut', compost per 160 fotografi es 
dels segles XIX i XX, ha obtingut un 
gran èxit per Sant Jordi a la ciutat: 
ha estat el llibre més venut durant 
la Diada a l'Abacus i un dels més 
venuts a Dòria Llibres

D'on neix la proposta de fer 
un llibre fotogràfic de Mataró?
És el 25è volum d'una edició titu-
lada 'Catalunya desapareguda' i va 
ser un encàrrec que em va propo-
sar l'editorial Efados. El llibre està 
format per una selecció entre les 
3.200 fotografi es que l'editorial va 
escanejar per fer el recull 'l'Abans 
de Mataró', de Ramón Boter, en-
riquides amb altres imatges del 
Museu Arxiu de Santa Maria. 

Amb quins criteris vas selec-
cionar les fotografies?
La feina més complicada va ser 
la de triar i em vaig centrar a bus-
car fotos amb qualitat i represen-
tativitat. També vam acotar les 

imatges en el temps perquè no 
volíem que fos un simple àlbum 
de fotos antigues, sinó que vam in-
tentar que les generacions actuals 
reconeguessin espais i activitats. 
Per això, vam fer una cronologia 
de 100 anys començant amb la 
fotografi a més antiga de la que 
disposàvem, la qual data de 1865 
i és una panoràmica de la ciutat 
feta pel meu rebesavi. La imat-
ge més recent que conté el llibre 
mostra la gran nevada del Nadal 
de 1962, esdeveniment que molts 
recordem encara. 

Un cop es tenen les fotografi-
es, com estructures el llibre?
El llibre ofereix un recorregut físic 
que simula que el lector camina 
per Mataró i va trobant espais, car-
rers i paisatges, però també activi-
tats relacionades amb els espais. 
Unes petites introduccions endin-
sen en el recorregut de tres parts: el 
Centre Històric (els espais antics), 
La Façana Marítima (la platja, el 
velam i el tren) i La Corona Fora 
Rondes (la ciutat que s'expandeix).

Tant ha canviat la ciutat com 
per considerar que és el 
'Mataró desaparegut'?
En el llibre es pot veure que no 
tot ha desaparegut, però sí que ha 
canviat. Hi ha una modifi cació i 
evolució dels espais, les activitats 
de treball, el lleure, la festa o el 
comerç. El més destacable des del 
meu punt de vista és que el món 
del raval mariner està absoluta-
ment desaparegut. El món de la 
pesca, les famílies que hi vivien i 
el comerç marítim en general han 
desaparegut. Mentre que el centre 
històric conserva elements com el 
mercat de la Plaça Gran o l'Ajunta-
ment, Mataró no ha sabut guardar 
l'essència del raval marítim. 

La feina acaba amb aquest 
llibre?
Aquest és el primer volum so-
bre Mataró que hem publicat en 
aquesta col·lecció però l'Editorial 
Efados preveu fer-ne fi ns a cinc 
més amb caràcter temàtic sobre 
el treball, el comerç o el transport, 
entre d'altres.

Nicolau Guanyabens amb el seu nou llibre 'Mataró Desaparegut' Daniel Ferrer
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Montse Morón, alineada amb Albano-Dante Fachín, manté un enfrontament amb ICV-EUiA

Tensions per la confluència d’esquerres  

Opinió: Joan Salicrú

  Com no podia ser d’altra mane-
ra, la tensió generada a nivell català 
respecte la presència de Podem en 
el nou subjecte polític que popular-
ment s’ha defi nit com “l’espai dels 
comuns” ha tingut les darreres set-
manes la seva derivada en clau ma-
taronina. El fet és que l’alineament 
de la màxima responsable del cercle 
local, Montse Morón, amb l’actual 
responsable de Podem Catalunya, 
Albano-Dante Fachín, ha provo-
cat un agre enfrontament amb els 
membres d’Iniciativa per Catalunya 
Verds a Mataró.

El 30 de març es va evidenciar 
aquesta tensió quan Montse Morón 
va tuitejar: “Soy hija de un maestro 
Republicano miembro del PSUC, 
“Los ilustrados catalanes” ICV han 
querido colonizarnos! Así no!!”. 
Morón feia referència a un missat-
ge de Joan Josep Nuet, d’Esquerra 
Unida i Alternativa, la marca cata-
lana d’Izquierda Unida, un dels ele-
ments a confl uir en el “nou subjecte 
polític”, en un grup de whatsapp on 
afi rmava: “No patiu, acabarà bé i 
amb Podem triturat”. Ràpidament, 
persones de renom a ICV a nivell lo-
cal com l’exregidora Quitèria Guirao 
li van respondre: “Hola Montse em 
sap greu tot plegat. Pensava votar-te”. 

Evidentment la tensió no existeix 
perquè si, sinó perquè totes les facci-
ons locals de la confl uència -Miquel 
Canal d’ICV, Marc Navarro d’EUiA i 
Montse Morón de Podemos- saben 
que s’està dirimint la candidatura 
de Mataró en Comú de cara a les 
pròximes eleccions municipals. Una 
candidatura que, números en mà, 
podria erigir-se com a guanyadora 
a la ciutat el 2019. Tots tres tenen 
clar que, qui tingui en propietat la 
marca “En Comú”, és probable que 
se surti amb la seva perquè tindrà el 
suport assegurat a nivell nacional. 

Problema de lideratge
La confl uència a Mataró té un pro-
blema de lideratge que Morón creu 
que ella podria resoldre, però és obvi 
que ICV no ho vol, tot i que tampoc 
tenen cap candidat a la nevera, per 
molt que de tant en tant aparegui 
el nom de Sara Moreno. Nom amb 
el qual ha especulat fi ns i tot el col-
lectiu crític amb Montse Morón, el 
cercle Podem Eixample, no recone-
gut per la direcció de Catalunya, que 
és amb qui ICV aspira a ampliar-se 
amb el nou vestit electoral, tren-
cant Podem en dos a la capital del 
Maresme. No en va, a la constitució 
d'En Comú Podem en l'àmbit cata-
là hi va prendre part la regidora no 
adscrita Ana Maria Caballero, to-
talment enfrontada a Morón, que 
va treure a ballar el mateix Gerardo 
Pisarello en un moment del congrés 

fundacional dels comuns. De fet 
Caballero és l’única mataronina es-
collida pel nou Consell Nacional de 
la formació, per molt que l'única 
persona procedent de Mataró que 
hi va prendre la paraula va ser la 
mencionada Sara Moreno.

Morón ha apostat fort, tot i que 
té les de perdre: ha lligat la seva 
sort totalment a la d’Albano Dante-
Fachín. Si ell marxa del partit, ella 
també marxarà. Si es manté com a 
màxim homòleg de Pablo Iglesias 
però fora de la confl uència, també. 
Caldrà veure doncs com s’alineen els 
astres quan la direcció de Barcelona 
doni el tret de sortida a la creació de 
les cèdules locals del nou partit. I 
si alguna novetat altera el probable 
panorama en el sentit que siguin ICV 
i EUiA els qui aconsegueixen inves-
tir-se com a “comuns de Mataró”. 
En aquest sentit, cal no perdre de 
vista la possibilitat que a Mataró es 
faci una confl uència a la badaloni-
na, entre Podemos i la CUP, extrem 
citat en alguna ocasió pel cap del 
grup municipal d'aquesta darrera 
formació, Juli Cuéllar. Si s'obrís pas 
a aquest escenari, per molts que els 
expsuqueros controlessin la fran-
quícia "en comú", probablement la 
legitimitat de la marca aniria per un 
altre costat. I el panorama encara 
es tornaria més complex...

L'opinió i anàlisi de la política 
mataronina a  www.lariera48.cat

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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Cultura

“Vam començar ‘de risas’ i així seguim” 
Parlem amb PAWN GANG, el grup pioner del trap en català convertit en fenomen viral 
a xarxes socials com Youtube que actuen aquest divendres al Clap 

Música: Jordi Gomà

  Des de quan es pot parlar de la gang cata-
lana? Com va començar tot això?
A fi nals del 2011 vam començar a moure fi ls i a es-
criure, gravar i publicar la primera cançó. És doncs, 
a partir del 2012 quan es va formant el grup.  La idea 
principal era passar-nos-ho bé fent el tipus de músi-
ca que ens agradava, al nostre aire, sense cap tipus 
d’escrúpol ni pietat. S’ha de dir que... vam començar 
“de risas”... i “de risas” ho anem fent.  

Heu crescut en popularitat sense grans segells 
al darrere. Quin és el secret?
El nostre secret, és un secret, però... sobretot és se-
guir fent el que ens agrada i també la sort d’haver 
sigut pioners en aquest gènere.

D'on traieu aquestes paraules, aquest argot?
L’argot neix del dia a dia i d’una comunicació que 
l’objectiu és “fer-nos les risas” a través de la ironia 
i el sarcasme, fent d’això un codi, per tant,  el nos-
tre propi codi, que només pot entendre la gent de 
la pròpia GANG i els amics més propers que estan 
diàriament amb nosaltres, des del minut u.

A què es deu aquesta manera fonètica d'es-
criure, sense rigor ortogràfic?
La manca de rigor ortogràfi c és una mena de neces-
sitat que tenim, pel simple fet de crear un tipus de 
comunicació graciosa i senzilla, de forma gratuïta, 
intercanviant paraules, repetint-les dues vegades, 
inclús afegint o traient lletres de les paraules, es re-
sum bastant tot en codis, els nostres codis.

Funcioneu com a grup. Com és el procés de 
creació de les cançons en aquest entorn?
Per norma general hi ha una instrumental sobre la 
qual escrivim, i també acostumem a escollir una 
temàtica, de vegades més general i d’altres més ana-
lítica. També és tradició acompanyar la composició 
dels temes amb tot tipus d’estupefaents. 

Què diríeu a la gent que critica aquest so, que 
diu que és fàcil, que no és música?
Gràcies  a nostre senyor hi ha molta oferta musical, i 
tothom és lliure d’opinar. De haters sempre n’hi haurà 
i més en aquest món del trap, tots són tramposos.  I 
que nosaltres som visionaris, ja fa temps que veiem 
més enllà, i sobretot, a poc a poc i bona lletra, que és 
gran part de la fi losofi a, tot per la família.

Presenten el disc 
"Al final es asho"
avui a les 22h al 
Clap (8 euros)
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Sèniors

La transformació digital, també 
anomenada revolució digital o 
quarta revolució, suposa una al-
ternativa estratègica adequada, 
per incorporar noves tecnologi-
es, però sobretot noves lògiques 
sobre el sentit de la vida, per a la 
construcció d'una nova societat 
més eficient, justa i solidària, que 
faci possible una veritable igualtat 
d'oportunitats, perquè cada perso-
na pugui ser ella mateixa junt amb 
les altres. Des d'un plantejament 
de Govern Obert i Big Data i de 
xarxa local transversal d'àmplia 
concepció, caldria tenir molt en 

compte la importància d'una soci-
etat civil organitzada, per a la qual 
cosa, es podria estimar necessari 
completar l'actual transformació 
digital, que inicialment té bàsica-
ment en compte l'"Internet de les 
coses", amb una nova branca que 
també ho fes amb un hipotètic 
"Internet de la societat". (www.
portalpremia.net/arxius/avant-
projecteportal.pdf)

Podria suposar un important 
pas, per avançar cap a una nova 
societat centrada en les persones 
i no en els diners. També podria 
esdevenir un important element 

potenciador de capital humà ac-
tualment infrautilitzat, totalment 
necessari i imprescindible per en-
degar un veritable camí cap a la 
construcció d'una Catalunya se-
gle XXI, configurada com a xarxa 
de municipis. Capital humà que 
amb una clara aposta per la vida 
local 24 hores, incloent-hi el tre-
ball, podria ser clarament aprofi-
tada, per millorar i vertebrar una 
malmesa ciutadania activa, que 
en aquests moments es troba en 
clara decadència, en consonàn-
cia amb el creixent descrèdit de 
la classe política.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

La transformació digital
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Sant Jordi somriu més que mai 
El bon temps i la coincidència en diumenge omplen a vessar el centre durant tota 
la jornada, amb Llibre Gegant, castells, gegants i Fogonada

Festes: Cugat Comas

 Deia aquella rumba enganxosa 
que es va popularitzar fa alguns 
estius que "Mataró sempre som-
riu" però aquest any, per Sant Jordi, 
la ganyota de la rialla de la ciutat 
es va fer més evident que mai. La 
coincidència en diumenge va pro-
piciar un Sant Jordi massiu, amb 
un clima perfecte amb el sol d'abril 
que encara no fa suar i un horari 
replè de cites sense estressos. Tot 
molt càndid i ben lligat. A primera 
hora en alguna parada es deia que 
la gent feia el ronso i n'havia sor-
tit menys. La sentència quedava 
ofegada aviat i a partir de les deu 
de la nit el formiguer al llarg de la 
Riera i la Plaça de Santa Anna era 
impressionant. Gent i més gent. 
El barem per saber si hi ha molta 
gent o no sempre és el mateix: el 
que es tarda en caminar entre da-
vant l'Ajuntament i la Rambla. I a 
quarts d'onze ja costava.

Sant Jordi en diumenge, Sant 
Jordi sense presses. El Pati del 
Cafè Nou citava dibuixants i cri-
atures en aquest ritual preciosista 
del Llibre Gegant de Contes. Hi 

feien cap, fent certa volta, tant el 
Dragalió com el Drac, el jerarca del 
23 d'abril a casa nostra. També al 
migdia els Capgrossos feien cas-
tells davant l'Ajuntament i hi es-
trenaven el primer 3 de 8 del curs. 
Tres quarts d'hora i actuació a la 
saca. Bon moment per acostar-se 
a Santa Anna on sí que sua algun 
llibreter. Les vendes van a ritme 
vertiginós i fi ns i tot alguna parada 
que ha estat cauta de previsions 
podrà dinar a casa. Tot venut. Aviat 
ja és la tarda i els gegants surten 
de sota les pedres. El carrer ja no 
es buidarà.

Gegants i Fogonada
A la tarda les parades de roses ja 
són poques. La majoria han esgotat 
existències i, a més, expliquen que 
aquest any el consum s'ha con-
centrat al matí, ja que la gent no 
treballa. Mentre a la Plaça de Santa 
Anna els llibres i els professionals 
de la fl or segueixen sumant i su-
mant per tot el centre s'escampa 
l'overbooking previst de gegants, 
que acaba per col·lapsar segons 
quin carrer. Un col·lapse festiu. 
Els símils de Festa Major es fan 

evidents. I l'acte s'allarga una mica. 
Les famílies amb fi lls més petits 
deserten abans que s'acabi. I això 
en alguns casos vol dir abans de 
la dormida d'en Robafaves. Potser 
als menuts sí que se'ls estava fent 
llarga la cosa.

Al país del futbol, futbol i fut-
bol diuen que a la Fogonada s'hi 
nota menys gent. El Drac, el boc 
i la història fan via a partir de les 
deu de la nit. És el preu que sigui 
fosc però alguns pares es queixen 
que és massa tard pels menuts. El 
segon voltafoc, a la plaça de Santa 
Maria, succeeix en paral·lel a la vic-
tòria futbolística. I això hi ha qui 
encara el fa somriure més. La diada 
entra a la darrera de les seves 24 
hores amb la lluita entre cavaller 
i boc, la victòria dels de sempre, 
l'encanteri que es desfà i el Drac 
que recupera la bonhomia. L'últim 
escampall de guspires dels patums 
que Diablesses, foguers i Drac es-
campen és sempre l'estampa de-
fi nitiva d'un Sant Jordi melós com 
el mataroní. Els nanos de l'EMMM 
acompanyen la Coixinera, que aca-
ba recordant en Tàpias i fent un 
Bequetero. Com per no somriure.

Les parades de llibres de la plaça Santa Anna plenes de gent Daniel Ferrer
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Tens una conversa pendent amb la 

parella o amb algú amb qui tens un 

vincle afectiu. Potser és hora de ges-

tionar algunes qüestions emocionals 

que ja fa temps que ballen.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Després d'una etapa d'estrès en l'àm-

bit laboral, recuperes la tranquil·litat 

i gaudeixes de la feina. Retrobament 

amb una amistat que semblava per-

duda. Període inspirador.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Una persona està interessada en tu 

però en aquest moment et trobes 

posant molta energia en l'esfera 

professional i no veus la manera de 

compaginar-ho tal com t'agradaria.

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

No tens pressa per arribar. Saps que 

és important gaudir del camí i això 

estàs fent. En els darrers anys has 

desenvolupat la fe i això t'està aju-

dant molt a tirar endavant.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Pots sentir que entres en una nova 

etapa en la qual finalment recuperes 

la teva autonomia. Tens molta energia 

que bull dins teu i si no les cremes 

pots patir certa inquietud.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

La por pot fer que ens paralitzem, si 

és el teu cas, la millor manera que 

les coses rutllin és enfrontar-les. 

Moments entranyables amb un fa-

miliar d'edat avançada.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Vius un oasi de tranquil·litat i de mica 

en mica, recuperes l'ànim. Els artistes 

del signe poden viure un moment 

especialment ple d'idees i inspiració 

que serà bo aprofitar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Pots sentir-te víctima d'una situació 

en el cercle familiar. Els altres no sem-

pre comprenen les coses com tu, és 

un exercici d'adaptabilitat acceptar 

altres realitats.

Bessons (21/5 al 21/6)

En el llenguatge oníric pots trobar el 

nucli d'alguna qüestió que encara no 

has resolt. La lectura i passejar poden 

ser dos bons companys normalment, 

però especialment ara.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Tard o d'hora has de prendre una de-

cisió. Potser necessites estar tranquil 

per poder posar en ordre les teves 

idees. El silenci exterior i interior, 

serà un bon company.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Els fills et poden fer perdre la paci-

ència. Si vas una mica estressat, no 

els hi facis pagar a ells. Medita en 

com és millor reaccionar i no usis la 

violència física ni verbal.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Molta sensibilitat que pot ser sus-

ceptibilitat. Abans de passar a l'ac-

ció, reflexiona. Potser has d'aprendre 

alguna cosa, si només et mostres 

reactiu solapes el més valuós.

www.facebook.com/dhannaastro

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

NECESSITA:

AMB EXPERIÈNCIA 
EN CAFETERIA -

FORN DE PÀ

DEPENDENTA

Interessades presentar C.V. 
amb fotografia a l’adreça:

Rda. Frederic Mistral, 10-12
- Mataró -
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L'ambient i els actes més destacats del Sant Jordi 2017, en imatges

Imatges

Daniel
Ferrer
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Neixen els guardons 'Cultura Mataró' 
La Direcció de Cultura de Mataró convoca la primera edició dels reconeixements que entre-
garan durant la 'Nit de la Cultura' del dia 29 de setembre

Cultura: Laia Mulà

   La primera edició dels guardons 
'Cultura Mataró', convocats per 
la Direcció de Cultura de l'Ajun-
tament de Mataró, volen ser el 
més alt reconeixement de la ciutat 
a creadors i agents culturals que 
hagin portat a terme produccions 
i iniciatives culturals durant l'any 
2016.  Segons va explicar Joaquim 
Fernández, regidor de Cultura, la 
creació d'aquests guardons i de la 
'Nit de la Cultura' “ha estat una de 
les prioritats d'aquest mandat”. 
Les candidatures i propostes es 
poden presentar fi ns al 2 de juny i 
la festa de lliurament tindrà lloc el 
dia 29 de setembre a la Nau Gaudí.

Nou reconeixement
De la mateixa manera que la 'Nit 
de l'esport', la 'Nit de la cultura' 
s'impulsarà anualment a la ciutat. 
Les bases i el treball del projecte 
inèdit a la zona han estat elabo-
rades per una comissió nascuda 
del Consell de Cultura i formada 
per representants d'entitats de la 
ciutat. En cap cas serà “un premi o 
una gala” va comentar Fernández, 

sinó que “és un reconeixement i 
una festa a persones, entitats, col-

lectius i empreses de Mataró que 

treballen per la cultura” dins o fora 
de la ciutat”. A més, també podran 
ser guardonats artistes i projectes 
del món de la cultura procedents 
d'altres zones geogràfi ques que 
durant l'any 2016 hagin realitzat 
alguna empresa cultural a la ciu-
tat de Mataró.

Tant a títol individual com col-
lectiu, qualsevol persona pot pre-
sentar candidatures a les ofi cines 
de Cultura o atenció ciutadana 
fi ns al 2 de juny.

6

Hi ha fins a sis categories 
dels guardons pels que 
es pot proposar candi-
dats fins al 2 de juny

De caràcter interdisciplinari, les categories engloben l'activitat 
artística i cultural de qualsevol àmbit: des del disseny, les arts 
visuals i plàstiques, la música, les arts escèniques, la literatura 
o qualsevol altre disciplina. Sis personalitats de competència 
reconeguda en la cultura seran els encarregats de determinar 
els guanyadors de cada guardó en cada una de les sis catego-
ries escollides:

- Innovació i emprenedoria
- Projecció de la ciutat
- Compromís i cohesió social
- Recerca i difusió
- Trajectòria i personalitat mataronina
- Premi del jurat

Categories atípiques

Quim Fernàndez presentant els nous guardons i 'Nit de la Cultura' Cedida

CulturaCultura núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017
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comunicació creativa

JUST TACT IC.

tot comença

www.tactic.cat
amb una bona idea
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Arrenca l'Any Palau i Fabre 
Exposicions, simposis, lectures, música, teatre i Picasso conformen la celebració dedicada 
al poeta i assagista de Caldes d'Estrac

Cultura: Laia Mulà

  L'Any Palau i Fabre se celebrarà 
del 21 d'abril del 2017 al 21 d'abril 
del 2018 coincidint amb el cen-
tenari del naixement del poeta, 
dramaturg i assagista Josep Palau i 
Fabre (1907-2008), reconegut espe-
cialista mundial en Pablo Picasso, i 
una de les cites més importants de 
la commemoració és una exposició 
basada en els 'Poemes de l'Alqui-
mista' que porta per títol 'Jo sóc 
el meu propi experiment. Tretze 
lectures dels 'Poemes de l'Alqui-
mista' de Josep Palau i Fabre', co-
missariada per Julià Guillamon, 
que es presentarà a la Fundació 
Palau a Caldes d'Estrac i al Palau 
Robert de Barcelona. 

De fet, diverses mostres i el nom 
de Picasso s'uneixen a simposis, 
lectures, concerts, audiovisuals re-
edicions i representacions teatrals 
per aquesta celebració dedicada 
al poeta i assagista. L'Any Palau i 
Fabre arrencarà amb la col·locació 
d'una placa a la seva casa al carrer 
Bruc, 99, el pròxim 21 d'abril a la 
una del migdia, dia del centenari 
del naixement del poeta. L'acte 

anirà a càrrec de diversos poetes, 
actors i amics del poeta.

Obra per conèixer
El comissari de l'Any Palau i Fabre, 
Manuel Guerrero, ha destacat que 
l'obra de Palau i Fabre no és prou 
coneguda, tot i que té una obra 
molt important com poeta, nar-
rador, assagista, dramaturg. "Un 
dels primers objectius és donar-la 
a conèixer i estudiar-la amb més 
profunditat", ha indicat. El segon 
motiu, ha apuntat, és la mateixa 
Fundació Palau, que "és un dels 
espais de referència en el món de la 

cultura". El tercer motiu "és l'apos-
ta per la modernitat i l'avantguar-
da. Una aposta per la modernitat 
en totes les disciplines, la poesia, 
l'art, el cinema i el teatre, que li 
van interessar".

L'Any Palau i Fabre es desplega-
rà en cinc àmbits temàtics i com-
plementaris. El referent als llocs 
del maresmenc tindrà lloc a París, 
Llançà i Caldes Estrac principal-
ment, així com d'altres ciutats, 
on se celebraran exposicions i 
activitats específi ques. Maria del 
Mar Bonet va obrir la celebració 
a Caldes, dissabte passat.

Palau i Fabre sempre va voler realitzar una exposició de Barceló 
a la seva Fundació però finalment no va aconseguir fer-ho. Amb 
motiu d'aquesta celebració, Barceló ha estat l'encarregat de 
realitzar una imatge per al logotip de la celebració i a pensar 
un projecte expositiu per concloure-la. En aquest Any també ja 
s'han reeditat obres com el llibre 'Poemes de l'Alquimista' per 
part de Proa i 'Contes despullats' i 'La tesi doctoral del diable' 
també per Proa. En el camp audiovisual es farà un cicle a la 
Filmoteca dedicat a Palau i Fabre i es prepara un documental 
de Clack Audiovisual i la Fundació Palau.

Categories atípiques

Presentació de l'Any Palau i Fabre Cedida
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L'Ajuntament ha rebut el segell Infoparticipa Els bocs Cedida 

 L'Ajuntament d'Argentona ha re-
but de la Universitat Autònoma de 
Barcelona el Segell Infoparticipa, 
guardó que reconeix la bona fei-
na de l'Ajuntament en matèria 
d'informació i transparència del 
web municipal. A l'acte, celebrat a 
l'Auditori de l'edifi ci del Rectorat 
de la universitat, van assistir-hi 
l'alcalde, Eudald Calvo, acompa-
nyat pel regidor de Participació i 
Transparència, Guillem Saleta, i 
treballadors municipals de l'àrea 
de Participació i Transparència.

 Els Argentona Bocs volen acon-
seguir aquest diumenge el seu cin-
què títol de la LCFA, la lliga cata-
lana de Futbol Americà. Aquest 
diumenge, 30 d'abril a les 17h, 
es juguen el títol en camp hos-
til, a casa de l'altre fi nalista, els 
Senglars-Falcons de Santa Cristina 
d'Aro.

Pels gironins, serà la seva segona 
fi nal i en canvi els Bocs acumulen 
major experiència, motiu pel qual 
el factor camp podria ser menys 
decisiu. | A.C

Rep el Segell Infoparticipa a la transparència del 
Laboratori de Periodisme i Comunicació de la UAB

Juguen en camp rival la 
final de la competició 

Argentona ha obtingut aquesta 
distinció en assolir el 100% dels 
criteris i complir positivament els 
més de 50 indicadors que avalu-
en la qualitat, contingut, accés 
i actualització de la informació 
que es publica al web municipal 
www.argentona.cat i al Portal de 
Transparència de l'Ajuntament.

El Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la UAB  fa Infoparticipa 
per avaluar la informació dels webs 
de les administracions.  | A.C

L'Ajuntament, premiat per la seva 
transparència

Els Bocs volen la seva 
cinquena LCFA aquest 
diumenge 

Cedida 

Argentona núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2596: Junto Salesianos: Vivienda toda 
reformada con vistas al mar. 3 hab. dobles, 
1 baño, amplia cocina office con galería., 
salón comedor con vistas increíbles. Zona 
tranquila y 100% exterior!!!  120.000€

ÁTICON CON ASCENSOR

Ref. 2594: Vía Europa: Vivienda de 115m2 
con terraza a nivel, parking y trastero. 4 hab 
(3 dobles), 2 baños, cocina off. indep., gale-
ría, amplio salón comedor.  En comunidad 
reducida, Oportunidad!!  233.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

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€

ZONA LA ESPERANZA

Ref. 2590: Parque Central: Último piso en 
edificio con ascensor y de 110m2, 4 hab. + 
despacho, amplio salón comedor, cocina 
indep con galería, 2 baños. Vistas pano-
rámicas sobre la ciudad!!  236.000€

ÁTICO CON ASCENSOR

Ref. 2591: Vía Europa: Planta baja en edificio 
con zona comunitaria y trastero. 2 hab., 
1 baño, cocina off. indep., salón come-
dor con terraza a nivel, suelos de parket.  
Exterior, soleada. 190.000€

PLANTA BAJA CON PATIO A NIVEL

Ref. 2595: Casco Antiguo: Casa de cuer-
po entero para reformar a su gusto, con 
muchas posibilidades, distribuida en dos 
plantas, con patio a nivel de la plana ba-
ja y terraza en la 1ª planta! 250.000€

CASA EN EL CENTRO

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 

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

www.immo-nova.es
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La Fira del Maresme l'any passat Una planta de marihuanaCedida  Cedida 

   Sant Pol de Mar acull aquest cap 
de setmana, els dies 29 i 30 d'abril, 
la sisena Fira del Maresme d’Arte-
sans del Formatge i de Pastor. La 
cita se celebrarà a la Plaça Anselm 
Clavé, comptarà amb la participa-
ció de 16 artesans del formatge 
procedents d’arreu de Catalunya 
i inclou xerrades, tastets, tallers 
i parades de venda de produc-
tes. Les xerrades – tast d’enguany 
aniran a càrrec de Paula Fonollà 
de Formatges Reixagó i de Pere 
Cots de Formatgeria Tros de Sort. 
També hi haurà un taller de mel-
melada per a petits i grans a càrrec 
de Melmelades Calada de Sant Pol 

Acull dissabte i diumenge la sisena Fira del Maresme 
d’Artesans del Formatge i de Pastor

Sant Pol és durant dos dies la 
capital dels formatges artesans

 La Policia Local de Dosrius va de-
tenir dimecres passat dos homes, 
veïns de Palau-Solità i Plegamans, 
transportant 34 quilos de marihu-
ana en una furgoneta de lloguer, 
amagats en diverses bosses indus-
trials. Les detencions es van produ-
ir després que una patrulla policial 
sospités d'una furgoneta que feia 
moviments estranys a la ronda 
Francesc Macià del Municipi. 

Quan la van voler aturar, el con-
ductor va intentar fugir, obligant 
la patrulla a perseguir el vehicle. 
Finalment, la van interceptar a 
la carretera B-510 en direcció 
Argentona.

Augment del tràfic de drogues
Tots dos detinguts van ser posats 
a disposició judicial el mateix dia. 
En l'últim any, Dosrius ha registrat 
un signifi catiu augment dels fets 
delictius relacionats amb el tràfi c 
de drogues. Concretament, s'han 
realitzat sis detencions per aquests 
fets, s'han obert 28 expedients 
sancionadors i s'han localitzat di-
verses plantacions de marihuana. 
Això fa estar en alerta els cossos 
policials, coneixedors que per les 
característiques del poble, aïllat 
però ben comunicat, el convertei-
xen en estratègic per operacions 
d'aquest tipus.

Persecució pels carrers del 
poble abans de la detenció

Dos detinguts a 
Dosrius per transportar 
34 quilos de marihuana

de Mar, i en el ja habitual sopar 
musical de cantautors es comptarà 
amb l’actuació de Salva Gallego i 
Montse Ferrermoner (components 
de Clave de Sur). El dissabte al 
migdia tindrem la presentació del 
llibre “Formatges”, Els 50 millors de 
Catalunya, a càrrec de Laia Pont.

Música per acompanyar la fira
També els dos dies de la fi ra po-
drem gaudir dels formatges i mel-
melades escoltant bona música, el 
dissabte amb la Big Bang Valona i 
el diumenge amb el grup “Cheese 
Jazz Quartet” que ens oferirà “Jazz 
de tots els temps”.

MaresmeMaresme núm. 1769 del 28 d'abril al 4 de maig de 2017

Tot Maresme st pol.indd   1 25/4/17   11:53



paginas para pdf's (2) copia.indd   2 26/4/17   16:35



La Riera d'Arenys de Munt Plantació a Arenys de MarCedida  Cedida 

La guia de recursos  Cedida 

   El consistori d'Arenys de Munt 
ha començat les valoracions dels 
plans de remodelació de la Riera 
El pressupost de sortida d'aquesta 
obra és d'1,5 milions d'euros i està 
previst que les obres comencin 
aquest any. Segons l'alcalde del 
municipi, Joan Rabasseda, es vol 
deixar la Riera amb característi-
ques similars a la part de dalt, la 
qual ja està urbanitzada. El que sí 
que genera canvis en la remodela-
ció és la plaça de l'església i l'en-
trada al poble des de la carretera.

Un altre dels canvis inclosos 
en el projecte d'urbanització, ja 
aprovat, és l'enderrocament del 
pont que uneix les dues bandes de 
la riera. S'ha considerat que amb 
les reformes el pont perd la seva 

12 empreses van presentar-hi projecte i en els pròxims 
dies se sabrà quina és la guanyadora

Arenys de Munt valora els plans de 
remodelació de la Riera

 Aquest mes ha començat la nova 
edició del Programa de recupera-
ció ambiental i paisatgística de les 
platges d'Arenys de Mar. Aquesta 
iniciativa s'està portant a terme des 
del 2009, amb l'objectiu de plantar 
espècies autòctones adaptades al 
medi que omplin les zones des-
forestades de les platges. Aquest 
any el programa es concentra a la 
zona de la platja del Cavaió, on es 
plantaran fi ns a una cinquantena 
d'arbustos i arbres en els dos mar-
ges d'accés al mar, entre els rials 
de la Serp i de Valldemaria. Aquest 
any també es faran plantacions 
obertes a tots els ciutadans, tot i 
que la data està per concretar. Les 
plantacions es faran a la Picòrdia i 
a la Musclera.  | M. Camacho

El programa es concentra a 
la platja del Cavaió

Les escoles d'Arenys 
fan noves plantacions a 
les platges

funcionalitat i el fet que no com-
pleixi la normativa vigent d'acces-
sibilitat i seguretat ha donat pas a 
què vulgui enderrocar-se. Tot i això, 
està a l'espera d'una consulta als 
veïns i veïnes d'Arenys de Munt, 
ja que si ells prefereixen mante-
nir el pont, es podria replantejar 
aquesta reforma.

En mans d'Urbanisme
De moment, el govern està redac-
tant el projecte defi nitiu unint les 
propostes més votades. Aquestes 
inclouen l'ampliació de terrasses, 
aparcaments, vegetació i sorrals. 
Tot i això, serà el Consell Municipal 
d'Urbanisme qui aprovarà el do-
cument i valorarà el preu defi nitiu 
de la reforma. | M. Camacho

Guia de recursos sobre els oficis 
d'abans del Maresme 

  La guia de recursos de les bibli-
oteques del Maresme d’aquest any 
té com a objectiu fer veure com ha 
canviat la manera de treballar en 
els últims 100 anys. Vol rememorar 
ofi cis ben antics com els mestres 
d’aixa, els palers o nansers que 
han acabat desapareixent i altres 
professions que han sofert una 
industrialització total, com les 

bugaderes d’Argentona, els cal-
ciners de Montgat o els artesans 
de vidre de Mataró. També apa-
reixen les professions que encara 
sobreviuen com cistellers i terris-
saires, que han quedat amb el nom 
d’artesans. Des del dia 21 d’abril 
pot trobar-se a les biblioteques de 
forma totalment gratuïta i també 
té versió on-line.  | M. Camacho
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

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

T. 937 965 148
5365

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

OBRA NUEVA T

 87.000€
REF. 4472 Z. CERDANYOLA, Primer piso 
semireformado con patio de 15m2, 3 hab. 
2 dobles, baño con ducha, y cocina refor-
mada con galería anexa, balcón exterior, 
comunidad reducida. OPORTUNIDAD. 

T

399.000€
REF. 01246 Z. LA CORNISA, ESPECTACULAR 
casa de 380m2 seminueva, 700m2 terr, 
5 hab. 2 suite, 3 baños compl., 1 aseo, co-
cina 22m2  isla, salón de 50m2, 2 terrzas 
solárium, PK 5 coches y local de 150m2 .

T

                                        106.000€
REF. 4446 ZONA SORRALL, Piso totalmente exterior con mu-
cha luz, ascensor, dipone de 3 habitaciones (2 dobles), baño 
completo y aseo, cocina offi  ce, galería, balcón exterior. Muy 
buena imagen. 

T

69.000€
REF. 3197 ROCAFONDA, ECONOMICO, 
primer piso de 3 hab., baño completo 
con ducha, balcón cerrado aluminio, bien 
conservado. OPORTUNIDAD.

T

395.000€
REF. 2468 PARQUE CENTRAL, Excelente 
vivienda 135m2 con terraza a nivel 25m2 
y patio 60m2, 4 hab. 2 dobl,  cocina offi  ce 
18m2, a.a , calefacción y PK. Piso defi nitivo 
en  una de las mejores zonas de Mataró.

T

205.000€
REF. 6139 Z.  MOLINOS, Gran piso de 
115m2, pk y trastero incl, 4 hab. 2 do-
bles, 2 baños compl 1 en suite, salón 
30m2 con chimenea, cocina offi  ce ro-
ble, galería, balcón exterior y terraza 
independiente de 25m2.

T

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

T
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Toni Arteaga, actor, director i pedagog musical Daniel Ferrer

Toni Arteaga
transformar des del teatre

Laia Mulà

 “Una obra ens agrada quan sentim que alguna cosa 
dins nostre ha canviat”, considera l’actor, director 
i pedagog teatral, Toni Arteaga. D’origen barceloní 
i resident a Argentona, Arteaga ha construït la seva 
vida al voltant del teatre. Té clar que el teatre “és una 
eina molt poderosa de transformació de les persones 
i de la societat”, tant pels qui l’experimenten en pri-
mera persona, com pels que el viuen com a públic. 
“Ens converteix en persones lliures, crítiques i ober-
tes”, destaca Arteaga. A més, defensa el component 
educatiu del teatre: “pot ser una activitat de lleure 
però sobretot és educativa pel poder transformador 
que la caracteritza”. 

Com a professor de l’Aula de Teatre de Mataró 
des de fa disset anys, ha observat que amb els nens  
i nenes “entren en joc una sèrie de valors i emoci-
ons que potencien la gestió del confl icte a través del 
treball cooperatiu” i que, treballant amb ells aquests 
valors, la societat canvia. 

La pedagogia teatral és un dels camps de treball 
de l’actor: des de l’Aula de Teatre i en col·laboració 
amb el Departament de Cultura i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Mataró és el setè any que realitza 
la ‘Mostra de teatre a les escoles’. “Treballem amb 
els infants per presentar a fi nal de curs una obra de 
teatre de creació pròpia”, afi rma Arteaga i opina que 
“introduir el treball creatiu, cooperatiu i artístic a les 

escoles és una eina que enriqueix molt als infants”. 
Argentona també té un paper important en el seu 

dia a dia. Arteaga va ser un dels que va promoure la 
recuperació del ‘Festival sense portes’ l’any 2011. El 
festival proposa “un accés obert i lliure a la cultura”, és 
a dir, que ningú hagi de pagar un preu per accedir-hi, 
sinó que funciona amb la popular taquilla inversa. 

Welcome: Un espectacle itinerant

Ara treballa en l’espectacle de dansa itinerant 
‘Welcome’. Dirigit per Josep Rodri, el muntatge 
parla dels refugiats “ressaltant vivències indivi-
duals de persones que viuen l’exili i mostrant el 
paral·lelisme amb la situació que es va viure aquí 
després de la Guerra Civil”, explica l’actor. És un 
espectacle que trenca la línia entre escenari i públic, 
a qui es fa  experimentar en primera persona l'exili.

APUNTS

Defineix-te: un corredor de fons, insistent i tenaç

Un llibre: ‘Espejos’, Eduardo Galeano

Una obra de teatre: ‘Les tres vides de Lucy Cabrol’  
de teatre de Complicité

Un viatge: travessar l’Atlàntic a vela

Un referent: el meu mestre Jacques Lecoq

Un repte: consolidar el ‘Festival Sense Portes’

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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 Centre
Pis de 12 anys de construcció 
Pocs veïns, molt lluminós exclusiva per als nos-
tres clients de 97m², 3 habit.(2 dobles, 1 suite), 
2 banys complets, cuina offi ce, saló menj.  30m², 
aa/cc, tanc. d’alumini, terres parquet, ascensor, 
Terrassa 10m². 5 minuts del centre!!  T151137

219.700€
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850€

1.650€

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

Pis totalment reformat de 45m², 2 habit, 1 bany complet, saló menj. cuina integrada, 
aa/cc, tanc. alumini, ascensor, terrat comunitari, per entrar a viure!!                T150937

Cirera 127.260€

Excel.lent pis reformat, 90m², 4 habit., 1 bany complet, cuina office 10m², saló 
menj., llar de foc, 2 balcons, aa/cc, tssa. comun., traster, pàrquing!!!              T150753

Centre 187.000€

Pis exterior, excel·lent, vistes sobre zona enjard., 80m², 3 dor.( 2 dobl) , salon menj., 
cuina office, 2 banys (1 suite), galería, tanc. alumini, ascensor, balcó!!      T150063

Via Europa 199.374€

Casa 2 plantes, 200m², 5 habit., 2 bany complets, 2 cuines,2 salons 25m², balcó, 
tssa 85m², vistes al mar, garatge, traster 15m². Per reformar al seu gust!!   T250230 

Havana 241.500€

Espectacular planta baixa en exclusiva, pati 20m2. 97m², 3 habitacions (1 suite), 
bany, un sota escala de traster, cuina amb rebost, magnífic menj. 25m2   T151174

Centre 244.283€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Fantàstic pis ampli 130m², 4 habit., 1 bany complet, cuina office 24m² totalment equi-
pada, saló menj. 40M², aa/cc, tanc. Alumini, ascensor, tssa de 10 m² !!           T150211 

Centre 290.000€

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

Camí Serra 405.405€

625€

800€

Excel·lent dúplex, reformat en exclusiva de 150m2, 4 habit (2 dob), 2 banys cuina 
office, saló menj., 3 balcons, galeria, aa/cc, tanc. alumini, ascensor. Vistes!!       T151205

Havana 225.000€
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T110304 Mataró. Cerdanyola. Habitació en lloguer en pis compartit, disposa de dos llits, 
amb dret a cuina i bany, Truquin’s i informis !!                                                     275€/Mes

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

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

T106081 Mataró. Cerdanyola. Quart pis sense ascensor de 70m², disposa de 3 habi-
tacions, 1 bany, cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumini, galeria i balcó !!! Moblat, 
reformat i molt acollidor ! No diposnible fi ns fi nals de maig!!!                            625€/Mes

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

T105692 Mataró. Via Europa. Pis cantoner 98m², 4 habit., armaris encastats, 2 banys 
complets, cuina offi ce, saló menj. 25M², calefacció, tancaments d’alumini, terres de 
gres, 2 balcons, galeria i ascensor, pàrquing opcional, molt assolellat!!!            900€/Mes

T106772 Mataró. Parc Central. PPis de 100m², 4 habit, 2 banys complets, cuina offi ce 
equipada, saló menjador, galeria, aa / cc, tancaments d’alumini, ascensor, aparcament 
cotxe i moto, tot moblat per entrar a viure !! Disponible a maig !!!!                  950€/Mes

T202361 Argentona. Can Ferreters. Casa reformada de 240m², 4 habitacions (3 do-
bles) més estudi, 2 banys complets, 1 bany auxiliar, cuina, offi ce, saló menjador amb llar 
de foc, galeria, calefacció, terres de parquet, tancaments d’alumini, garatge. parcel·la 
de 1.000m², amb piscina, porxo, cuina d’estiu, Espectaculars vistes! !!!       1.200€/Mes

T110492 Sant Vicenç de Montalt. Dúplex 130m², 3 habit., armaris encastats (1 suite 
amb terrassa de 15m²), 2 banys complets amb banyera, cuina offi ce, ampli saló men-
jador amb sortida a terrassa de 25m², galeria, calefacció, fusteria d’alumini, pàrquing 
inclòs. Zona comunitària amb dues piscines i sala de jocs!!!                         1.250€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1ª línea de mar. Magnífi c pis de 98 m² equipat i moblat, 3 ha-
bitacions, 2 banys complets, cuina independent, terrassa i ascensor. Zona comunitària 
amb piscina i zona esportiva !!!! 100 metres platja!!!                                    1.500€/Mes

T202766 Vilassar de Dalt.. Casa a 4 vents moblada 171m², 3 habitacions, 1 bany com-
plet, 1 de servei, cuina amb llar de foc, ampli i lluminós saló menjador amb llar de foc, 
galeria, tancaments d’alumini, pàrquing, traster, balcó, terrassa, Espectacular jardí 
amb piscina i zona de barbacoa amb cuina !!!!                                               1.500€/Mes

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

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

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

T301180 Mataró. Centre. Despatx 50m2. 1er pis - molt econòmic!!              250€/Mes

T302957 Mataró. Centre. Ofi cina en primera planta tipus loft de 108m², 1 bany com-
plet, cuina offi ce amb electrodomèstics, saló menjador, Ven a veure-!!!           600€/Mes

T300412 Mataró. Centre. LLocal de 180 m2, inst. aigua i llum. Vingui a veure-ho !!!! 
Preu negociable si ofereixen garantías.Ideal despatxos !!!!                         1.100€/Mes

T701443 Mataró. Centre. Excel·lent nau industrial que disposa de tots els serveis. Im-
millorables acabats !!!!                                                                                                      5.000€/Mes

Local en planta baixa al 
costat Plaça de les Tereses 
de 85m2, bany, aire acon-
dic., Terres parquet, actual-
ment botiga de roba amb 
emprovadors i magatzem. 
Perentrar-hi!  T302954

Centre650€

1er pis sense ascensor 
refor. 85m², de 2 habit. 
exteriors, 1 bany complet 
amb dutxa, saló menjador 
cuina integrada, galeria, 
calefacció, carp. alumini, 
Terrassa 15m² No accep-
ten mascotes!!   T110491

Cen� e900€

Pis sense mobles de 78m², 
3 habitació (1 suite), 2 
banys complets, cuina off., 
saló menj. 20m²,  balcó, aa/
cc, tanc. d’alumini, ascen-
sor, pàrquing inclòs. Viven-
da familiar, funcional i molt 
lluminosa!!          T110482

 P� c Cen� al850€

Pis reformat de 120m², 4 
habit. (1 suite), 3 banys 
compl, cuina office, saló 
menjador, tssa de 25m2, 
galeria, aa/cc, parquet, 
tanc. d’alumini, 2 pl. de 
pàrquing, magnífica zona 
comunitària amb piscina i 
zona infantil!!      T410116

St. V. M� talt3.000€ Argent� a
Casa a 4 vents, zona resi-
dencial de 180m², 4 habit. 
(1 Suite), 2 banys compl.+ 
1 servei, cuina off., saló 
menj. llar de foc, calef., tssa 
20m², garatge 2 cotxes, 
traster, jardí 210m², bar-
bacoa d’obra!       T420112

1.650€

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

Excel.lent pis reformat, 90m², 4 habit., 1 bany complet, cuina office 10m², saló 
menj., llar de foc, 2 balcons, aa/cc, tssa. comun., traster, pàrquing!!!              T150753

187.000€

Espectacular planta baixa en exclusiva, pati 20m2. 97m², 3 habitacions (1 suite), 
bany, un sota escala de traster, cuina amb rebost, magnífic menj. 25m2   T151174

244.283€

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

405.405€

Pis en planta baixa de 
70m², amb 2 habitacions, 
1 bany complet, cuina 
tancada, saló menjador 
amb dos ambients. Zona 
comunitària amb jardí i 
piscina!!   T110042

LLavan� es625€

Local comercial en planta 
baixa 140m2 de super-
fície, 1 bany, amb les 
portes automàtiques, els 
terres de parquet, amb 
pati de 80m2. Vingui a 
informar-se!!   T302091

Camí S�  a800€

Casa 4 vents amb acab. 
1ª qualitat. 379m², 4 hab. 
(1 suite), 3 banys, cuina 
equipada, Saló menjador, 
llar de foc, tssa, aa/cc, 
marbre, garatge 3 cotxes, 
banyera hidromassatge, 
jardí 477m² !!  T202558

 Argent� a1.500€

Excel·lent dúplex, reformat en exclusiva de 150m2, 4 habit (2 dob), 2 banys cuina 
office, saló menj., 3 balcons, galeria, aa/cc, tanc. alumini, ascensor. Vistes!!       T151205

225.000€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

650.000 €

MATARÓ - Can Quirze R 41381

Espectacular casa adossada 273 m2,300 m2 
de jardí privat, a la urbanització Can Quirze.

Quota: 2.402€/mes

167.500 €

MATARÓ - Via Europa R 18256

Pis seminou de 2 hab, menjador amb sor-
tida a balcó tipus terrassa i bany complet.

Quota: 619€/mes

tida a balcó tipus terrassa i bany complet.

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

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

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

58.000 €
65.000 €
65.000 €
66.050 €

116.000 €
139.500 €

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

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

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

89.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 18576

Pis acollidor 3 hab, menjador, cuina roure, 
galeria, bany de 3 peces i plat de dutxa.

Quota: 329€/mes

galeria, bany de 3 peces i plat de dutxa.

112.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 18544

Pis ampli 4 hab (3 dobles), menjador amb 
balcó exterior al carrer i cuina independent.

Quota: 414€/mes

Pis seminou de 2 hab, menjador amb sor-

207.000 €

MATARÓ - Vista Alegre R 13779

Pis de 110m2 amb 4 hab, 2 banys, ascensor i 
terrassa de 16m2. Pàrquing inclòs en el preu!

Quota: 765€/mes 229.000 €

MATARÓ - Pl. Itàlia R 18392

Pis alt amb vistes espectaculars a mar i mun-
tanya, molt de sol. Pàrquing a la mateixa fi nca!

325.000 €

MATARÓ - Les Ginesteres R 41374

Fantàstica casa 180m2 amb parcel·la 800m2, 
terrassa 80m2 i balcó de 25m2 a nivel.

Quota: 1.201€/mes

Quota: 846€/mes

288.0750 €

MATARÓ - Centre R 18529

1r pis d’altura, ampli de 4 habitacions en fi nca 
amb ascensor, pàrquing opcional i traster.

Quota: 1.067€/mes

Pis ampli 4 hab (3 dobles), menjador amb 

tanya, molt de sol. Pàrquing a la mateixa fi nca!

/mes

Pis acollidor 3 hab, menjador, cuina roure, 

/mes
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

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