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CAN QUIRZE EXPLOTA 
Els propietaris de la zona, disposats a denunciar 
l'Ajuntament pels sobrecostos d'unes obres que

s'arrosseguen des de fa una dècada  
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86.000€

RODEADO DE SERVICIOS
Ref. 12652 JUNTO GATASSA: Sup. de 
75m2 con ascensor. Tiene 3 habitaciones. 
Reformado. Baño con plato de ducha. Co-
cina de roble con galería anexa. Suelos de 
gres. Puertas de sapelly. Ventanas de alu-
minio. Excelente relación precio y estado.

T

119.260€

CONJUNTO RESIDENCIAL
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: De cualidades 
envidiables. Piso alto y exterior sobre espacios 
abiertos. 3 dormitorios, 2 dobles. Salón come-
dor con” llar de foc”. Balcón/ Terraza ideal ve-
ranos. Cocina equipada. Baño completo.

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 171.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12678 PISO EN AVDA. PRINCIPAL: 
Vivienda totalmente reformada, como nueva. 
Consta de 4 dormitorios, 2 dobles. Baño com-
pleto y reformado. Cocina tipo offi ce con gran 
galería anexa. Salón comedor de 20m2 con sa-
lida a balcón exterior. Parking opcional .

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

107.500€

¡OCASIÓN ÚNICA!
Ref. 12701 Z/PALAU-ESCORXADOR: Plan-
ta baja con patio. Sup. 60m2 distribuidos en 2 
dormitorios dobles. Salón a la calle. Baño con 
plato de ducha. Cocina con salida a patio de 
20m2. Totalmente reformado a estrenar, ideal 
gente mayor, parejas, amantes de los animales 
e inversores que demanden buena rentabilidad.

T 116.000€

ALTO CON ASCENSOR
Ref. 12669 MAGNÍFICAS VISTAS: Piso de 
70m2 en avenida principal, rodeado de servi-
cios. Se distribuye en salón comedor de 20 m2 
con salida a balcón exterior. Cocina totalmente 
reformada y equipada. Galería. De 2 dormito-
rios. Baño completo. Está totalmente reforma-
do  Magnífi cas vistas a mar y 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

119.260€

CONJUNTO RESIDENCIAL
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: De cualidades 
envidiables. Piso alto y exterior sobre espacios 
abiertos. 3 dormitorios, 2 dobles. Salón come-
dor con” llar de foc”. Balcón/ Terraza ideal ve-
ranos. Cocina equipada. Baño completo.

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. 

171.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12678 PISO EN AVDA. PRINCIPAL: 
Vivienda totalmente reformada, como nueva. 
Consta de 4 dormitorios, 2 dobles. Baño com-
pleto y reformado. Cocina tipo offi ce con gran 
galería anexa. Salón comedor de 20m2 con sa-
lida a balcón exterior. Parking opcional .

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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No va poder ser. El CN Mataró La Sirena no va 
guanyar ni les semifi nals ni el partit pel tercer 
lloc en la primera participació a la Final Four 
de la màxima competició del waterpolo femení. 
L'amfi trió, que va acabar guanyant, va ser massa 
rival per a un equip que li va competir de tu a tu. 
Les sirenes tornen de Rússia sense victòria amb 
un bocí molt gran d'història de l'esport mataroní. 

El Tot Mataró, sempre al costat de l'esport lo-
cal, va ser a Rússia al costat de l'equip de Florin 
Bonca per seguir una participació històrica. La 
crònica de l'enviat en el reportatge i el Tot Esport 
d'aquesta edició en són testimonis. 

L'equip torna de Kirishi amb ganes de tornar a 
ser a una Final Four. Fa un any celebràvem la LEN 
i ara sabem que es pot guanyar la Champions.

Sense victòria però amb 
un bocí d'història 

L’ENQUESTA

Quants anys té el teu 
cotxe?

58,8 %  Més de deu anys.
25,5%   Menys de cinc anys.
15,7%   De 5 a 10 anys.

FUNDACIÓ ILURO

LA PREGUNTA

Estàs content amb la 
Policia Local de Mataró?

CAN QUIRZE

Unes 300 persones van participar en la manifestació del Primer de 
Maig a Mataró sota el lema "Unim lluites. Som classe treballadora!". 
Convocaven diferents entitats anticapitalistes.

APLAUDIT:  Ha enllestit la rehabi-
litació de la façana de la Casa Coll 
i Regàs. Ara s'han d'encertar els 
usos per poder-la ensenyar.

CASTIGAT: El cas dels sobrecostos 
de la urbanització fa pudor, indica 
mala praxis i pot suposar un nou 
embolic judicial per a l'Ajuntament.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Cedida 

Davant de tot

Davant de tot 1770.indd   1 3/5/17   17:20



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2

CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)

A partir de
425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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PINTURA AL CARRER
Mataró viurà dissabte la 17a Fira de Dibuix i Pintura, 
que busca consolidar-se al calendari
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Especial Tot Motor
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 Foto antiga Les portades

 Aquesta foto de Ramon Manent 
és una de les que es pot veure a 
l'exposició sobre la coneguda com 
"balena de Mataró" que es pot 
veure al Museu de Mataró. S'hi 
veu la gran expectació que el ce-
taci va despertar, a la piscina de 
l'antic Club Nàutic. El 3 de març 
de 1977 uns pescadors de Mataró 
van veure el que van descriure 
com «un gran peix» a Vilassar. La 

La balena, al Club Nàutic

seva curiositat i interès va fer que 
el traslladessin fi ns a la platja de 
Mataró, on van descobrir que es 
tractava d’una cria de balena, un 
rorqual comú. 

Al Club Nàutic es va cuidar i 
se li van reparar els ossos mal-
mesos, netejar-la i pintar-la per 
guardar-ne l'esquelet. El que ara 
es pot revisitar a Can Serra.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1770.indd   1 3/5/17   16:28
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15 anys per a l’exmarit de Piedad Moya 
L’Audiència de Barcelona absol l'home d'un delicte contra la integritat moral perquè entén 
que va fer desaparèixer el cos per amagar proves i no per humiliar els familiars

Història: Laia Mulà

 L'Audiència de Barcelona ha 
imposat fi nalment una condem-
na de quinze anys de presó per 
a Mohamed T., el veí de Mataró 
que va matar la seva exparella i 
va fer desaparèixer el cos. Els fets 
van tenir lloc l'abril del 2014 i tres 
anys després el cadàver de Piedad 
Moya continua sense aparèixer. 
Tot i això, el jurat popular que el 

va jutjar el considera culpable i ara 
la jutgessa ha fi xat la condemna 
que sol·licitava la fi scalia i l'acu-
sació, de quinze anys de presó, i 
la prohibició de viure a Mataró 

o acostar-se als familiars durant 
vint anys. La sentència, però, absol 
l'home del delicte contra la inte-
gritat moral del que se l'acusava 
per haver impedit a la família po-
der donar sepultura a la víctima. 
Segons la jutgessa, aquest fet ha 
provocat un "greu patiment psí-
quic i moral" als familiars, però 
matisa que la intenció de l'home 
no era "humiliar" els familiars, 
sinó "amagar proves per no ser 
descobert".

Sense rastre
Els fets van passar el 4 d'abril de 
2014 quan la dona de qui s'acabava 
de separar l'acusat va desaparèixer 
sense deixar rastre. Totes les pro-
ves, però, incriminaven l'exparella. 

Quan s'acaben de complir tres 
anys de la desaparició, el cos con-
tinua sense aparèixer i ara la famí-
lia està decidida a obrir personal-
ment el pou de la fi nca familiar de 
Dosrius on creuen que podrien ser 
les restes de Piedad Moya i que fi ns 
ara no s'ha inspeccionat.

Indemnització
Després del judici celebrat a l'Au-
diència de Barcelona, el jurat po-
pular va confi rmar la culpabilitat 
de l'acusat pels delictes d'homicidi 
i contra la integritat moral, tot i 
que la jutgessa no ha considerat 
aquest últim. 

En la sentència condemnatòria 
de l'Audiència, a més de la pena de 
quinze anys de presó i l'allunya-
ment de la família, també s'impo-

sa una indemnització de més de 
220.000 euros per als familiars de 
la víctima i retira a l'home la pà-
tria potestat de la seva fi lla menor 
de la parella.

3

El cos de Piedad Moya 
fa tres anys que està 
desaparegut i la família 
voldria que es tornés a 
buscar al pou de la finca

L'exmarit de Piedad Moya, durant una de les jornades del judici Cedida

15

A més dels 15 anys de 
presó, la condemna 
inclou treure a l'home la 
pàtria potestat de la filla 
menor

CulturaCiutat núm. 1770 del 5 a l'11 de maig de 2017
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· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró

El sobrecost de Can Quirze esclata
L'Ajuntament gira ara una sisena derrama als propietaris de la urbanització per unes 
obres de fa més de 10 anys que quasi han duplicat el seu cost previst

Urbanisme: Cugat Comas

 Can Quirze, una de les urba-
nitzacions situades a l'entorn de 
Mataró, ha esclatat. Les obres d'ur-
banització fetes per regularitzar la 
situació d'aquest àmbit urbanístic 

fa més de 10 anys, arrosseguen uns 
sobrecostos davant dels quals els 
propietaris han dit prou i es plan-
tegen denunciar per la via penal 
l'Ajuntament de Mataró. La cro-
nologia dels fets és que a meitat 
del 2017 l'Ajuntament girarà una 

derrama als diferents propieta-
ris per l'aparició d'una sèrie de 
factures que segons els advocats 
i els pèrits de la part demandant 
no està clar que siguin d'aquestes 
obres. El cost total al que ascen-
deix, segons la suma municipal, 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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La mateixa regidora d'urbanisme Montserrat Rodríguez hauria 
confessat en la reunió del 2015 que l'aparició de noves factures 
de les obres era "una immoralitat". També l'actual responsable 
de PUMSA, Núria Calpe, admet en l'actualitat que "l'Ajuntament 
no va operar correctament, no hi ha hagut rigor jurídic". Els 
propietaris demanen en el seu contenciós que es faci un estudi 
del cost real i que s'avaluin totes les partides que s'imputen a les 
obres, ja que en nombrosa documentació a la qual han tingut 
accés, asseguren, no està acreditat que els costos correspon-
guin a la mateixa urbanització. "No és normal doblar el cost 
previst d'una obra que ja preexistia com aquesta", asseguren.

"Una immoralitat"
els treballs suposarien el doble de 
la xifra que en el ja llunyà 2001 el 
mateix Ajuntament, amb el gerent 
de PUMSA, va explicar en persona 
als diferents propietaris. Una des-
viació del 100 per cent que, amb 

bona lògica, crispa la plataforma 
de propietaris.

Més de 15 anys
Les obres de regularització i arran-
jament de Can Quirze es van adju-
dicar el 2001 a l'empresa Ferrovial 
–investigada per la justícia en casos 
com el del 3 per cent– segons es 
va comunicar en una reunió infor-
mativa als veïns, a les instal·lacions 
del Tennis Mataró, a la mateixa ur-
banització. El llavors gerent César 
Fernàndez va posar sobre la taula la 
xifra d'1.694.263 euros com a suma. 
Els veïns, segons les seves propie-
tats, assumirien el cost en quatre 
derrames. Les obres van durar fins 
al 2006 quan es va acabar girant 
una cinquena derrama, ja que fi-
nalment el contracte d'obres inclo-
ïa un 40 per cent més de cost del 
comunicat inicialment. Sense co-
municació als veïns, l'Ajuntament 

havia aprovat el 2003 el projecte 
final per 2.383.013 euros. A finals 
del 2004, a més, l'Ajuntament es-
tableix una unitat d'acció aprovant 
el Pla Parcial pel qual s'urbanitza 
una nova part de la urbanització 
amb la perspectiva de creixement 
urbanístic que hi havia llavors. Les 
obres, doncs, afecten tant la zona 
històrica de Can Quirze com els 
nous vials que es fan, molts dels 
quals continuen ara com ara en 
estat d'abandonament després 
de la punxada de la bombolla 
immobiliària.

1.200.000 euros de cop

Girada una cinquena derrama que 
anava més enllà dels costos co-
municats inicialment –els veïns 
paguen religiosament en tots els 
casos– i acabades les obres el 2006 
tant en el cas de la zona consoli-
dada com de la del Pla parcial, el 
tema de Can Quirze queda aparcat 

fins que en una convocatòria als 
mateixos veïns l'any 2015, al fi-
nal del mandat passat, la regidora 
d'urbanisme Montserrat Rodríguez 
comunica als propietaris que s'han 
trobat factures per valor de 415.000 
euros corresponents a la urbanit-
zació i els tornarà a tocar passar 
per caixa. En paral·lel, un recurs 
d'un propietari de la zona del pla 
parcial que no s'ha desenvolupat 
obliga l'Ajuntament a fer una li-
quidació de l'obra que imputa al 
total de la unitat d'actuació una 
indemnització de 800.000 euros. 
El cas acaba amb l'Ajuntament, 
a 24 de juliol del 2016, reclamant  
als propietaris una sisena derrama 
que ascendeix a 1.204.053 euros. 
Aquests diuen prou, demanen la 
suspensió i inicien accions judi-
cials. La desviació és de gairebé el 
doble de la prevista en el compte 
de liquidació provisional. Per unes 
obres sense complicacions.

J

El sobrecost acumulat de 
l'obra, no justificat segons 
els pèrits, és de més d'un 
35 per cent

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1770 del 5 a l'11 de maig de 2017
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Albarans inconcrets i factures amagades 
Els advocats i pèrits dels propietaris de Can Quirze asseguren que la documentació 
del mateix Ajuntament no justifica el sobrecost de les obres

Urbanisme: Cugat Comas 

  L'advocada Olga Amargant por-
ta el contenciós administratiu que 
els propietaris de Can Quirze han 
obert amb l'Ajuntament. La via 

penal, de moment, està pendent 
de veure com evolucionen les re-
clamacions dels veïns que volen 
que se'ls suspengui el cobrament 
de la sisena derrama en espera de 
confi rmar tota la documentació. 

Precisament després de rebre 
la notifi cació del darrer cobra-
ment, els mateixos propietaris 
van contractar pèrits judicials 
que asseguren que "en molts ca-
sos no quadren les partides de 

 Daniel Ferrer 

Ciutat
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les liquidacions amb les factures, 
no s'entén que apareguin factu-
res en calaixos deu anys després 
d'unes obres o múltiples costos 
que s'acompanyen d'albarans on 
és impossible identifi car a quines 
obres fa referència aquell import".

L'advocada va més enllà i as-
segura que "és escandalós que es 
pretengui que el cost d'urbanit-
zació previst a la liquidació pro-
visional s'incrementi un 100 per 
cent segons albarans posteriors a 
la recepció de les obres per part 
del mateix Ajuntament". I és que 
el 2006 PUMSA va acabar les obres 
de Can Quirze i les factures que 
han aparegut a posteriori i que 
justifi quen els sobrecostos són 
en molts casos compresos entre 
2006 i 2009.

D'aquesta manera, doncs, el 
sobrecost de Can Quirze pel qual 
queda per cobrar, segons l'Ajun-
tament, més d'1.200.000 euros 
que reclama als propietaris de la 
zona consolidada, no es justifi ca 
en factures trobades i albarans, 
segons els pèrits. La documenta-
ció també permet dubtes sobre 
adjudicacions d'alguns treballs 
o revisió de preus abans de fi na-
lització d'obres. Tot el cas de Can 
Quirze és ple d'ombres, asseguren.

Entre els propietaris afectats pels sobrecostos hi ha el Club 
Tennis Mataró i l'escola Meritxell, amb seu a Can Quirze. Segons 
les estimacions dels propietaris el club esportiu no pot fer front 
al pagament que se'ls imputa i en el cas de propietaris parti-
culars asseguren que en alguns casos han hagut d'hipotecar 
la propietat per fer front als pagaments de les cinc derrames 
anteriors. Més enllà d'això un altre detall que ha enfurismat els 
propietaris és que en la justificació del recurs que l'Ajuntament 
presenta contra la sol·licitació de suspensió del darrer cobrament 
que demanen els propietaris, faci referència al suposat alt poder 
adquisitiu dels veïns de Can Quirze, explícitament assegurant que 
"la urbanització no està ocupada precisament per gent humil" i 
es posa com a referència el preu de venda d'alguns xalets de la 
mateixa. Els veïns recorden que a la part consolidada, el 60 per 
cent de la població de Can Quirze són jubilats. 

El tennis i el Meritxell

 Daniel Ferrer 
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"És una patata calenta, 
PUMSA no va actuar amb rigor jurídic" 
Núria Calpe assegura que Can Quirze és un dels "cadàvers" que es van trobar als calaixos 
de l'empresa d'urbanisme i assegura que els veïns "moralment tenen raó"

Urbanisme: Cugat Comas

 "És un mort a l'armari, una pa-
tata calenta". Amb aquesta fran-
quesa es refereix l'actual regidora 
d'urbanisme Núria Calpe al cas 
dels sobrecostos de la urbanització 
de Can Quirze davant dels quals, 
primer de tot, diu entendre que 
els veïns vulguin recórrer. Calpe 
assegura que la capacitat de ma-
niobra de l'Ajuntament és ara li-
mitada, ja que "si hi ha una sèrie 
de factures pendents que a més 
estan a punt de vèncer, PUMSA 
ha de fer tots els passos per po-
der fer els cobraments". Calpe no 
escatima crítiques cap a "com es 
feien les coses aquí". Així assegura 
que "quan no fas les coses bé, ho 
acabes pagant" i assegura que "du-
rant molt de temps PUMSA no va 
treballar amb prou rigor jurídic".

"Sense rigor
En el cas de Can Quirze assegura 
que "des del moment en què es 
considera unitat d'acció les dues 
zones, el pla parcial i la zona con-
solidada, l'Ajuntament fa efecti-
ves unes càrregues que després 

és normal que els propietaris de 
la zona que no s'ha desenvolupat 
recorrin". En aquest sentit, asse-
gura, "en aquest cas com en molts 
d'altres les coses no estan ben fe-
tes per part municipal" i assegura 
que "amb resoldre només algunes 
de les patates calentes que tenim" 
ja es donarà per satisfeta com a 
regidora d'urbanisme.

Els veïns denunciaran
Els veïns amaguen amb la possi-
bilitat d'acudir, si hi ha garanties, 
a la via penal contra l'Ajuntament. 
Podrien arribar a demanar que 
s'encausés als responsables po-
lítics de PUMSA entre 2001 i l'ac-
tualitat, cosa que podria arribar a 
afectar quatre alcaldes de la ciutat 
–Manuel Mas, Joan Antoni Baron, 
Joan Mora i David Bote– i qua-
tre regidors d'urbanisme –Arcadi 
Vilert, Ramon Bassas, Montserrat 
Rodríguez i Núria Calpe– a més 
dels màxims responsables de 
PUMSA, com l'exgerent César 
Fernàndez o els seus substituts. 

De moment, però, l'única 
via oberta és la del contenciós 
administratiu.

L'actual regidora d'urbanisme Núria Calpe Daniel Ferrer

2001: Primer projecte, adjudi-
cat a Ferrovial.

2003: S'adjudiquen els treballs 
per un 40 per cent més.

2006: Es cobra la cinquena der-
rama. El cost és del 35 per cent 
més que el previst.

2015: L'Ajuntament comunica 
que han aparegut factures noves 
per 415.000 euros.

2016: L'Ajuntament és obli-
gat judicialment a fer la liqui-
dació del Pla Parcial i indem-
nitzar amb 800.000 euros un 
propietari.

2016: L'Ajuntament comuni-
ca la sisena derrama per valor 
d'1.204.053 euros. Els veïns de-
manen la suspensió però l'Ajun-
tament la recorre.

La cronologia
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SENIORS

GENT GRAN ACTIVA, MÉS QUE ACTITUD
L'envelliment de la població és el principal repte social dels propers anys

T
ot i que durant tota la vida laboral sembla una 
fita desitjada amb tots els anhels, la tercera 
edat entesa com allò que comença l'endemà 

de deixar de treballar no és una etapa fàcil. La jubi-
lació i la nova etapa pot costar de digerir a nivell de 
canvi d'hàbits personal a nivell individual, en cada 
cas però a nivell macro, de societat, suposa també 
el principal repte al que caldrà que respongui la so-
cietat i l'estat.

Amb el tema del sistema públic de pensions com a 
mantra, conceptes com els de "gent gran activa" o 
envelliment actiu, al costat del propi moviment sènior 

El col·lectiu de gent gran guanyarà 
pes les dècades a venir, ja que en els 
pròxims 20 anys arribarà als 60 anys 

la generació filla del principal baby 
boom del segle passat al nostre país

Les estadístiques no enganyen, la societat envelleix. 
L'esperança de vida s'allarga i l'etapa que comença el 
dia que passes a no treballar és cada cop més llarga i 
plena. Els sèniors són el col·lectiu més en auge en la 
societat actual.

SÈNIORS

pressuposen que el nou col·lectiu, amb les seves ca-
racterístiques a nivell de consum o de salut, serà el 
gran protagonista de les pròximes dècades a casa 
nostra. Com tractar, aprofitar i fer viure i conviure 
amb els nostres grans és un repte. De tots.
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SÈNIORS

UN ESPAI D'EXPRESSIÓ PER A LA BELLESA 
El projecte Bellànima aplica la dansa per a persones grans

C
onstitueix un projecte creatiu i innovador en 
l'àmbit de la vellesa de tallers per a persones 
amb diferents estats cognitius i físics per des-

pertar el cos i nodrir la sensibilitat.

El col·lectiu Dans Invitro és l'impulsor de la iniciativa 
que busca fomentar el ball i la connexió a través del 
moviment perquè consideren que sense moviment 
no hi ha vida. L'activitat està pensada per centres 
de dia i residències, casals de gent gran, centres cí-
vics, entre altres espais. La Residència i Centre de 
dia Vora Balís i la Residència Sant Josep de Mataró 
han estat de les pioneres en experimentar els bene-
ficis d'aquests tallers.

L'activitat està pensada per a centres 
de dia i residències, casals de gent 

gran, centres cívics, entre altres 
espais i ja es duu a terme en alguns 

centres mataronins
Bellànima és una activitat impulsada amb la  
voluntat que la gent gran també tingui un espai 
on expressar-se, moure's i sentir. 
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Widex torna a protagonitzar un nou salt tecnològic 
amb el llançament de WIDEX BEYOND, l'audiòfon 
que garanteix el millor so fins i tot en streaming 
des del mòbil.  WIDEX BEYOND està disponible 
des d'aquest mes d'abril al Centre Auditiu Aural 
de Mataró. La connectivitat en audiòfons mai 
s’ha sentit millor

SÈNIORS

EL MILLOR SO FINS I TOT DES DEL MÒBIL
Al Centre Auditiu Aural de Mataró ja tenen disponible el nou Widex Beyond

W
IDEX BEYOND, proporciona un  so d'avant-
guarda i és el primer audiòfon del mercat 
amb tres opcions de connectivitat sense 

fil simultànies. Això vol dir que L'usuari pot estar 
mirant la TV amb una ajuda auditiva i la trucada de 
l’smartphone li pot arribar a l’audiòfon sense que 
s'hagi de fer manualment res.  

El nou audiòfon de Widex 
proporciona el millor so 
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EL MILLOR SO FINS I TOT DES DEL MÒBIL
Al Centre Auditiu Aural de Mataró ja tenen disponible el nou Widex Beyond

Streaming directe des de 
l'iPhone

A més, compta amb streaming di-
recte des dels dispositius d'Apple 
(iPhone, iPad…) a l'audiòfon i és 
l’audiòfon d’entre els audiòfons 
pensats per a telèfons intel·ligents 
que consumeix menys.

Audició personalitzada 

L’app BEYOND, disponible per a 
iOS i per a Android, ofereix un ele-
vat grau de personalització per a 
adaptar els diferents ajustos de 
so i programes d'escolta a les pre-
ferències i hàbits de cada usuari. 
Els ajustos poden, fi ns i tot, modi-
fi car-se amb fotos personals i pa-
trons de so concrets perquè puguin 
utilitzar-se en diferents entorns de 
manera automàtica. Així, l'audiòfon 
WIDEX BEYOND és capaç d'utilit-
zar un programa que l'usuari hagi 
confi gurat des del seu smartphone 
i que el mateix audiòfon automàti-
cament, per geolocalització, canviï 
el patró d'ajustos.

De la mateixa manera, si perdéssim 
un dels audiòfons, amb l'aplicació 
del mòbil seríem capaços de buscar 
en quin lloc va ser l'última vegada 
que l'audiòfon va tenir connexió 
amb el mòbil.

núm. 1770 del 05 al 11 de maig de 2017
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L'ANSIETAT EN LA PÈRDUA DE MEMÒRIA
Article de Cristina Vidal, col·laboradora de CIDIE-Fundación Ramon Rosal

E
ls investigadors estableixen que la memòria a 
curt termini, la de treball, i la de llarg termini 
de tipus episòdic, són les més afectades pel 

pas dels anys; per contra, la semàntica i la procedi-
mental s’estabilitzen, excepte en les malalties neu-
rocognitives. El temor a perdre la memòria, perquè 
s’associa a l’inici de malalties neurodegeneratives, 
fa que un nombre important de persones busquin 
recursos i activitats que ajudin a minimitzar aquesta 

pèrdua. L’ansietat a perdre la memòria és un element 
important a treballar en qualsevol recurs orientat a 
l’entrenament de la memòria, ja que en cas contrari, 
l’ansietat pot arribar a obstaculitzar a la persona i 
magnificar encara més les queixes subjectives en-
torn d'aquesta capacitat. 

Ajudar a identificar quines són les queixes de me-
mòria, per què es produeixen, quins factors les afa-
voreixen, com gestionar-les de manera saludable, 
entre d’altres, és cabdal com a pas previ a tot procés 
d’entrenament. Per tant, un entrenament de la me-
mòria eficaç serà aquell programa de caràcter psi-
coeducatiu que té com a finalitat treballar aquesta 
capacitat de manera integral i facilitar la gestió de 
l’ansietat que es produeix en la pèrdua de la memòria. 

La memòria és una de les facultats cognitives que 
més preocupen a mesura que ens fem grans. El 
procés d’envelliment comporta diferents canvis 
i la memòria, com a funció cognitiva, també els 
experimenta. La memòria no és una entitat úni-
ca sinó que té diferents estructures que s’alteren 
de manera desigual en el procés d’envelliment.

El CIDIE-Fundación Rosal a Mataró
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PORTA OBERTA A REPROGRAMAR LES CÈL·LULES
Un estudi fet amb ratolins vius obre la porta a augmentar la longevitat

J
osep Maria Campistol, director general i nefrò-
leg de l'hospital Clínic, ha participat en aquest 
estudi i assegura que s'obre la port a possibles 

opcions terapèutiques abans insospitades per aug-
mentar la longevitat. Tot i això, Campistol recalca que 
caldran més estudis per poder utilitzar la tècnica en 
humans. L'envelliment no és un procés que vagi en 
una sola direcció, sinó que té plasticitat i amb una 
modulació meticulosa, es pot revertir. La tècnica des-
coberta permet una modulació, que, a més a més d'im-
pulsar a les cèl·lules de la pell humana a convertir-se 

Científics del Salk Institute for Biological Studies 
de Califòrnia han descobert una tècnica per a 
què qualsevol cèl·lula es pot convertir en cèl·lula 
mare pluripotent sense que perdi la seva identi-
tat. D'aquesta manera, són capaces de dividir-se 
indefinidament, com les embrionàries, transfor-
mar-se en qualsevol tipus de cèl·lula present al 
nostre organisme i revertir els signes de vellesa.

Juan Carlos Izpisúa

en joves de nou, 
ha aconseguit 
l'augment de 
l'esperança de 
vida en un 30%, 
el rejoveniment 
de ratolins amb 
malalties de ve-
llesa prematura. 
Es podrà fer el 
mateix amb els 
humans?

SÈNIORS
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ATENCIÓ AMB EL CÀNCER DE PELL
És un dels més freqüents i cal prevenir-lo

P
er intentar detectar les cèl·lules canceroses amb 
antelació i disminuir la mortalitat, la Fundació 
Agrupació i el programa de gent gran activa 

de l'Ajuntament de Mataró organitza una jornada 
de prevenció del càncer de pell el dia 23 de maig. 
Entre les 10 h del matí i les 16 h de la tarda l'espai 
Firal del Parc Central Nou acollirà un screening de 
pell a càrrec d'un dermatòleg, per tal de fer les reco-
manacions pertinents a cada participant. L'activitat 
és gratuïta i no requereix inscripció prèvia: tothom 
qui  ho desitgi pot sotmetre's al screening de pell.

Ampliar la protecció

A més de la detecció, és recomanable ampliar les 
mesures de protecció per prevenir el càncer de pell 
habituant-se a l'ús de protecció solar alta (de més 
de 30), portant gorres i camises que protegeixin la 
pell, entre d'altres.

El 23 de maig es fa una jornada de 
prevenció amb servei de screening 

de pell, gratuït, al Parc Nou

El càncer de pell és un tipus més freqüents actu-
alment: a l'estat espanyol es diagnostiquen més 
de 100.000 casos a l'any, una xifra molt alta i que 
va a l'alça des dels anys 90. La major part dels 
casos tenen lloc a l'edat adulta i la vellesa i, si es 
detecten tard, poden ser irreversibles.
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ESPAI DE RELACIONS I CONVIVÈNCIA
Els Casals de Gent Gran municipals programen múltiples activitats

A 
través d'activitats socioculturals variades, 
excursions o viatges, tallers formatius i balls 
setmanals, entre altres, els casals fomenten 

la convivència i les relacions personals de la gent 
gran. A més a més, les activitats també fomenten 
l'activitat motriu i mental de la vellesa.

10 de titularitat municipal

Mataró compta amb un total de 10 Casals Municipals 
de Gent Gran repartits al llarg de tota la ciutat que 
obren de dilluns a divendres i alguns dels quals, a 
més dels serveis esmentats, ofereixen servei de bar i 
de menjador. Els centres acullen socis majors de 60 
anys i també hi poden participar els majors de 52 
anys beneficiaris del subsidi d'atur o pensionistes.

Els centres municipals que 
ofereixen aquests serveis són els 

següents: el Casal Municipal de la 
Gent Gran de Cerdanyola, de Cirera, 
dels Molins, de Santes-Escorxador, 
de l'Havana, de la Llàntia, del Parc, 

del Pla d'en Boet, de Rocafonda i 
el Casal Municipal de la Gent Gran 

Oriol Batista.

Els Casals de Gent Gran són serveis de dia que 
promouen el benestar de la vellesa i que reben 
cada dia un gran nombre de jubilats o prejubilats. 
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SERVEIS SOCIOSANITARIS A DOMICILI
'Amb tu' proposa una forma de cuidar basada en l'afecte i el respecte

L
'Israel Ramos i en Josep Maria Guirao, auxiliars 
sociosanitaris, presten serveis a domicili per 
donar suport a les persones grans i amb de-

pendència o discapacitat. Els cuidadors proposen una 
nova manera de cuidar que té la voluntat d'ajudar a 
les persones basant-se en l'afecte, l'empatia i el res-
pecte.  Un altre dels SEUS objectius és el d'ajudar als 
seus clients a expressar-se, escoltar-los i ajudar-los a 
desinhibir-se perquè, segons expliquen, és molt im-
portant la interacció per aconseguir normalitzar la 
vida del pacient i que se sentin útils dins la societat. 
“Donem preferència a la persona i a crear un vincle” 
que millori la qualitat de vida del pacient, expliquen. 

Anàlisi personalitzada de cada cas

“Valorem molt a la persona, a la família i el cuidador”, 
destaquen els membres d''Amb tu', els quals van de-
tectar una manca de detalls amb els cuidadors i les 
famílies. Per aquest motiu 'Amb tu' estudia i analitza 
cada cas a través de la interacció i el diàleg amb les 
persones per detectar les necessitats i adaptar-se 
al procés de recuperació de cada pacient.

La gent gran i les persones amb dependència o 
algun tipus de discapacitat sovint necessiten un 
acompanyament personalitzat i un suport per a 
poder fer una vida normalitzada. A més d'ajudes 
per a les tasques domèstiques i personals, és im-
portant que disposin de suport emocional i que 
es puguin expressar i conversar per a combatre 
la soledat.

núm. 1770 del 5 a l'11 de maig de 2017
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EL BANC D'ESPANYA VOL LA JUBILACIÓ ALS 67
Ho planteja com a opció davant l'envelliment de la població

E
n una compareixença davant la Comissió Mixta 
del Pacte de Toledo, el màxim responsable 
del Banc d’Espanya va apuntar que l’enve-

lliment de la població, l’augment de l’esperança de 
vida i una taxa baixa d’altes al sistema fan “sensat 
plantejar-se” si “resulta desitjable” posar en marxa 

El governador del Banc d’Espanya, Luis María 
Linde, defensa la possibilitat d’augmentar l’edat 
de jubilació més enllà dels 67 anys i incentivar 
la contractació de plans de pensions privats que 
complementin aquesta prestació.
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 qualsevol mesura 
encaminada a desincentivar la 
jubilació anticipada i permetre 

l’ampliació de la vida laboral 
per sobre dels 67 anys tindria 

efectes positius sobre la 
sostenibilitat financera  

del sistema” 

“endarreriments addicionals a l’edat de jubilació” i 
impulsar la contractació de plans de pensions. Segons 
Linde, aquest endarreriment de l’edat de la jubilació 
es pot justificar “per l’increment de l’esperança de 
vida, l’endarreriment de l’entrada al món laboral, la 
disminució de les capacitats físiques a la majoria de 
les feines que es fan en l’actualitat i la millora de les 
condicions físiques a edats més avançades”.

"Tindria efectes positius"

Per aquest motiu va dir, “qualsevol mesura encamina-
da a desincentivar la jubilació anticipada i permetre 
l’ampliació de la vida laboral per sobre dels 67 anys 
tindria efectes positius sobre la sostenibilitat finan-
cera del sistema”. Com a mesures per fer-lo possi-
ble, Linde recorda que diversos països han posat en 
marxa “un enllaç automàtic entre l’esperança de vida 
i l’edat en què es permet la jubilació”.

A més, el governador del Banc d’Espanya va as-
segurar que l’augment del nombre de jubilats i la 
manca de noves altes que financin el sistema pot 
portar a plantejar “estendre el paper de l’estalvi per 
a la jubilació de manera que permeti complementar 
els recursos del sistema públic” amb “l’acumulació 
d’actius financers per complementar les futures 
pensions públiques”. 
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SÈNIORS

VIVIM MÉS ANYS PERÒ NO SEMPRE AMB SALUT
L'esperança de vida dels europeus és superior a altres continents

T
ot i així, aquest rècord en l’esperança de vida 
no sempre va acompanyat d’una bona salut. 
A la UE vora de 50 milions de persones pa-

teixen alguna malaltia crònica i cada any en moren 
més de mig milió en edat de treballar, la qual cosa 
representa un cost anual de prop de 115.000 milions 
d’euros per a l’economia de la UE. 

L’informe “Health at a Glance” proporcionarà als es-
tats membres una informació molt útil per a poder 
dissenyar les seves polítiques de salut; a més, demos-
tra que a la UE hi ha molta gent que mor cada any 
de malalties relacionades amb factors de risc, com 
ara el tabaquisme o l’obesitat, que s’haurien pogut 
evitar. També subratlla aquest informe la necessitat 
de fer esforços perquè l’assistència sanitària sigui 
més accessible. 

L'informe subratlla la necessitat 
de fer esforços perquè l'assistència 

sanitària sigui més accessible

Tal com demostra l’informe conjunt de la Comissió 
Europea i l’OCDE «Health at a Glance: Europe 
2016» , l’esperança de vida supera actualment els 
80 anys a la majoria d’estats membres de la UE.
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SÈNIORS

CONTRA ELS MALTRACTAMENTS A GENT GRAN
Guia per a l'actuació contra els maltractaments a les persones grans

E
l protocol del Maresme estarà disponible per 
a tots els Ajuntaments de la comarca excepte 
Mataró, que ja disposa d'una guia d'actuació 

pròpia. Distingeix entre dos espais on les persones 
grans poden patir maltractaments: el domèstic i 
l'institucional. Estableix mesures d'actuació diferents 
en els dos àmbits.

La situació en l'espai familiar

Els estudis calculen que un 85% dels maltractaments 
viscuts per la gent gran es viuen en el camp domèstic 
i acostumen a ser situacions complexes que s'han 
de valorar tenint en compte el rol i la interacció de 
tots els membres de la família i implicats.

Vulneració dels drets en l'àmbit institucional

Per altra banda, el maltractament considerat de 

tipus institucional és el que té lloc en establiments, 
hospitals, centres sociosanitaris, centres de dia i resi-
dències. Es detecten en aquest àmbit maltractament 
per aïllament com a càstig, contencions físiques o 
farmacològiques no autoritzades, la infantilització 
del tracte o la privació de la intimitat, entre altres. 

També risc de vulnerabilitat social o estructural

La gent gran també es veu sotmesa a delictes com 
l'estafa o el frau al carrer i als seus propis habitat-
ges. Amb la guia territorial es vol donar visibilitat 
a la problemàtica i empoderar les famílies davant 
d'aquest tipus de situacions.

Mataró ja disposava d'un protocol 
propi però ara el Consell Comarcal fa 
extensible el seu a tots els municipis

El Consell Comarcal va liderar l'elaboració d'una 
Guia per a visibilitzar i combatre els maltracta-
ments que viuen moltes persones grans tant a l'es-
fera pública com a la privada. El protocol, elaborat 
per una trentena d'experts de diferents àmbits, 
és una Guia Territorial del Maresme que es pre-
veu que actuï com a eina de detecció, avaluació 
i intervenció davant sospites d'abús, negligència 
o vulneració de drets. 

Presentació de la guia contra el maltractament 
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de 'Bye bye kilos' és una novetat 
que es basa en el coaching nutri-
cional, en mutar cap a una vida 
més saludable i sobretot a no ha-
ver de purgar amb grans sacrifi cis 
sinó aprimar-nos menjant el que 
ens agrada.

Perquè aprimar-nos va més 

 Som a les portes del bon temps 
i l'operació biquini apreta? Has 
anat ajornant la pèrdua d'aquells 
quilos de més que et vas proposar 
a principi d'any? Estàs desanimat 
perquè sempre que t'has proposat 
perdre pes t'has quedat a mitges? 
El nou mètode de pèrdua de pes 

Bye Bye Kilos es basa en el coaching nutricional

La clau per aprimar-se vuit 
vegades més

enllà de menjar bé o fer esport. 
La ment hi infl ueix i a Bye Bye 
Kilos t'ajuden a canviar de xip. 
Aprendràs a menjar millor i a mou-
re't més i t'adapten nous hàbits a 
partir de les actuals rutines. No has 
de deixar de fer res ni renunciar a 
la teva vida social.

Fins a vuit vegades més
El mètode d'aprimament és fi ns a 
vuit vegades més potent que si ho 
intentes per compte propi. Podràs 
perdre pes menjant el que t'agra-
da i sobretot no passaràs gana. El 
mètode no es basa en prohibi-
cions, ni pastilles ni aliments de 
substitució. Podrem mantenir la 
nostra vida social, podrem men-
jar fora i no haurem de renunciar 
a una copeta de vi, sense parar 
d'aprimar-nos. Es fan sessions set-
manals motivadores, dinàmiques, 
que omplen d'energia els que hi 
assisteixen. Es treballa en base a la 
fi gura del coach nutricional, una 
ajuda sempre al teu costat que en 
motiva. Ho intentem?

Ciutat
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

6 de maig

20h // L'Arc Cafè Cultural 
(c. d'en Pujol, 26. Mataró) 
// Taquilla inversa. 

LITUS, 
UN TOT-TERRENY AMB GUITARRA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Concert EMMM
Divendres 5 maig / 18h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) / 
Concert de combos d’alumnes de 
nivell avançat de l’Escola de Música 
de Mataró.

David Mauricio & Apel·les Carod
Divendres 5 maig / 23h / Mirinda 
(Pl. Can Xammar. Mataró) / Preu: 3€.
Concert acústic del gironí David 
Mauricio (veu i guitarra) i Apel·les 
Carod (violí i mandolina).

Maria Lamata 
Divendres 5 maig / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 8€. Taquilla: 10€.

La cantant maresmenca presen-
ta el seu 1r disc  Ets un desastre", 
temes propis amb infl uències del 
jazz, funk i pop anglès. 

Romeu i Julieta
Dissabte 6 maig / 18.30h / L'Hort 
del Rector (Pl. Santa Maria, 1. 
Mataró) / Gratuït, aforament limitat.
Proposta musical al voltant del 
clàssic de Shakespeare, amb el Cor 
Jove Escènic de l’EMMM. 

Recital de piano
Dissabte 6 maig / 20.30h / Aula 
de Música Masafrets (C. d’Arnau 
de Palau, 3. Mataró)
Concert de piano a càrrec de 
Lara Magriña i Clara Azanui. 
Interpretaran obres de Chopin, 
Schumann i Xostakòvitx.

Concert Dia d'Europa
Dissabte 6 maig / 18h / Carrer 
Alemanya (Mataró) 
Concert commemoratiu del Dia 
d'Europa a càrrec dels alumnes 
de l'Escola Municipal de Música 
de Mataró.

Def con dos 
Divendres 12 maig / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Concert del grup de rap punk metal 
de llarga trajectòria, presentant el 
seu nou disc. 

Sara Pi
Divendres 12 maig / 23h / Mirinda 
(Pl. Can Xammar. Mataró) / Preu: 7€.
Batejada com la diva del soul a 
Espanya, acompanyada sempre del 
guitarrista Erico Moreira.

Guia cultural

UN TOT-TERRENY AMB GUITARRA

En Litus és un músic terrassenc 
establert a Madrid que presen-

ta el seu últim disc, Miércoles 14, a 
més de fer un repàs dels anteriors 
i d'algunes versions. La carrera 
musical de Litus és molt extensa 
i polifacètica. Actualment, a part 
d’estar centrat en la presenta-
ció del disc, forma part de la 
banda del programa d’An-
dreu Buenafuente Late 
Motiv i també realitza 
una gira per teatres de 
tot l’Estat posant la mú-
sica en directe de l’obra 
La puerta de al lado.
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Cantània: 'La nit dels malsons'
12, 13 i 14 maig / Divendres 20h, 
dissabte 12, 16.30 i 20h, diumenge 
12 i 18h / Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) / Preu: 5€.
1.100 estudiants de cinquè de pri-
mària de les escoles de Mataró i 
Argentona interpretaran la cantata. 

TEATRE I DANSA //

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, curt-
metratges i llargmetratges. 

Dia Internacional de la Dansa
Del 6 al 8 maig / Argentona
Dies 6 i 7: dissabte 17h i diu-
menge 18h al Centre Parroquial, 
"Ballerina", cinema en català. 
Diumenge 7: 18h a La Sala d'Argen-
tona, "Vibra" Percussió i danses 
urbanes de la Cia. Brincabros. A 
la Plaça Nova, "La Partida" de la 
Cia. Vero Cendoya amb la col.la-
boració de Pas x Pas.
Dilluns 8: "Fem Dansa", Alumnes 
de segon de primària de les esco-
les Bernat de Riudemeia, St Miquel 
del Cros, Argentona i Les Fonts.

'Una teràpia impossible'
Dissabte 6 maig / 19.30h / Teatre 
del Centre (c. Bernat Riudemeia, 
4. Argentona)
Espectacle de teatre musical de 
la Cia 'Res és impossible'. 

Sarsuela: 'Agua, azucarillos y 
aguardiente'
Diumenge 7 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 22€. / Reduïda: 20€.
Música de Federico Chueca i llibret 
de Miguel Ramos Carrión. A càr-
rec de la Companyia de Sarsuela 
Ciutat Comtal, amb el Cor Lírica 
de Sant Andreu i l'Orquestra Aula 
Lírica. Direcció d'Aníbal Gil.

Monòleg: Toni Cruz
Divendres 12 maig / 22h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Anticipada: 11€. / Taquilla: 18€. 
Entrades: Viajes Azul (Rda. Sant 
Oleguer, 61) i www.ticketea.com
Monòleg amb un humor equili-
brat, entre surrealisme i vulgari-
tat. Exmonologuista de Central de 
Cómicos (Paramount Comedy) i de 
Las Noches del Club de la Comedia.

TEATRE /

'Tractat de blanques' 
Dies 5, 6 i 7 maig / Divendres i dissab-
te 21h; diumenge 19h / Can Gassol (Pl. 
Pepa Maca, 15. Mataró) / Preu: 11€.
Carme Pla interpreta i Marc Molina 
dirigeix aquest text d'Enric Nolla 
guanyador del Premi Serra d'Or 2002. 
Dins del cicle "Fet a Mataró". 

CONCERT /

Musiquetes. Canten els més xics: 
'Allà a Mataró, hi havia un tramvia'
Dies 6 i 7 maig / 12h i 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada: 3€. 
Infants de cicle inicial presenten 
la cantata amb l’acompanyament 
musical del grup La Coixinera. 
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LLIBRES /

'El Ebro en llamas'
Dimecres 10 maig / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Presentació del llibre de Daniel Arasa 
"El Ebro en llamas: Claves políticas, 
militares y diplomáticas de la batalla 
más cruel de la Guerra Civil".

XERRADA /

'Recomanacions alimentà-
ries en l'edat adulta'
Dimarts 9 maig / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5e.
Cicle de xerrades "Alimentació 
Saludable" a càrrec de Clara Homs, 
dietista i nutricionista. 

XERRADES I LLIBRES /

V Certamen de Poesia de 
Primavera
Dissabte 6 maig / 17h / Centre 
Cívic Pla d’en Boet (C. Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró)
Recital dels poetes, músics i cantau-
tors que han passat pel programa 
Poesia en viu de Mataró Ràdio.

Homenatge a Francesc Soler 
i Canton
Diumenge 7 maig / 12h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Acte d'homenatge al primer pre-
sident fundador de l'Associació 
de Veïns Les Santes-Escorxador. 
Descobriment placa commemora-
tiva i actuacions musicals.

Véns a la tertúlia?
Dimarts 9 maig / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre "La vida al davant", 
de Roman Gary.

Un món de llibres?
Dimecres 10 maig / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre "Una mujer de re-
cursos", d'Elisabeth Forsyth.

'Signes d’alerta en el Trastorn 
de l’Espectre Autista (TEA)'
Dimecres 10 maig / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec d'Héctor 
González, psicòleg especialista 
en autisme i altres trastorns del 
desenvolupament.

'Les famílies d’hortalisses, de 
les rotacions a la recollida de 
llavors'
Dijous 11 maig / 19h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15 - Parc 
Central, Mataró) / Inscripció: 
93.758.24.40.
Xerrada participativa amb professi-
onals de l'hort-verger Phoenicurus.

'Tinc ansietat i/o depressió. 
Què puc fer per a superar-ho?'
Dijous 11 maig / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de Teresa Gomis, 
psicòloga especialista en trastorns 
afectius i trastorns d’ansietat.

'Els museus d'art contempora-
ni i els nous reptes expositius'
Dijous 11 maig / 19.30h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Conferència a càrrec de Lourdes 
Cirlot, catedràtica d’història de l’art 
a la Universitat de Barcelona (UB).

'Poesia completa' i 'Llibertat 
i sentit'
Dijous 11 maig / 19.30h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació dels llibres de Lluís 
Solà. Refl exions sobre la condició 
humana. 

Perifèric Poetry: Dolors Miquel 
+ micro obert
Dijous 11 maig / 21h / Cafè de Mar 
(c. Santa Rita, 1. Mataró) 
Amb la participació de Dolors 
Miquel, guanyadora del Premi de 
poesia Ausiàs March.

INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 5 maig / 18h: El Club 
dels Superagents Lectors: tertúlia 
literària de 9 a 12 anys "¡Prohibida 
la ducha!" de Juan Soto. 
Dimarts 9 maig / 18h: L'hora del 
conte especial "Chomón per a la 
mainada", cinema mut amb con-
tacontes d'Anna Reixach.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 5 maig / 17.30h: El conte 
de la rotllana: narració "La rateta i 
l'elefant", d'Ana López, i disfresses.
Dimecres 10 maig / 17.30h: Art 
Time: "Through Georgia's Eyes", 
conte i taller d'activitats plàstiques.
Dijous 11 maig / 17.30h: L'Hora del 
Conte "De quin color és un petó?", 
de Rocío Bonilla.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. de Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Divendres 5 maig / 18h: Laboratori 
de lectura: "A les fosques!", reco-
manat a partir de 6 anys.
Dimecres 10 abril / 18h: L'hora del 
conte Maig Intercultural: "Un viat-
ge de contes", amb Mònica Torra.

'1714, obrim panys!'
Diumenge 7 maig / 12h / Can 
Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar. A partir d'un joc 
d'experimentació i pistes, descobri-
rem la història de Mataró.
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Premis IV Jocs Florals 
Escolars de Catalunya
Dijous 11 maig / 10h / Sala d'Ac-
tes del TecnoCampus de Mataró
Lliurament de premis de la Fase ter-
ritorial dels Jocs Florals Escolars 
de Catalunya 2017, alumnes de 
primària i secundària del Maresme 
i del Vallès Oriental.

Premis Montse Solà per a jo-
ves naturalistes
Dijous 11 maig / 19h / Sala d’Ac-
tes Fundació Iluro (c. Santa Teresa 
61. Mataró)
Lliurament de premis sobre tre-
balls, estudis o propostes per a 
una millora de la qualitat de vida 
a la ciutat o petites investigacions 
sobre el medi natural. 

VARIS /

1a Regata Maresme Lliure i 
Tropical
Dissabte 6 maig / 10h / Platja del 
Bellmar (Premià de Mar)
Regata amb Rem Premià, Rem 
Mataró i Rem Balís 3 Viles.

FESTES i FIRES //

Firocasió Primavera
Dies 4, 5 i 6 maig / De 10 a 21h / 
La Rambla de Mataró 
Fira de comerç al carrer amb pro-
ductes d'ocasió. Organitza: Unió 
de Botiguers de Mataró.

Fira d'Indians
Dies 6 i 7 maig / De 10 a 22h / 
Plaça de l'Església (Arenys de Mar)
Fira d'alimentació i artesania. 
Dissabte a les 19.30h, havane-
res amb la Bella Lola i en Victor 
Puigvert i Joan Carles Linares. 
Diumenge 19.30h, Música amb la 
Cultural de Granollers.

5a edició Festa Vertical
Dies 6 i 7 maig / Parc de Can 
Rafart (Vilassar de Dalt)
Activitats lúdiques i esportives per 
a totes les edats. Pont de mico, pont 
tibetà, tirolina de 40m, rocòdrom 
infl able, slagline, rocòdrom, pistes 
d’spiribol, 5a competició internaci-
onal d’autoescalada progressiva de 
caixes, jocs infantils, etc.

RUTES I VISITES //

'El passat d'Argentona a través 
dels racons i sentits'
Diumenge 7 maig / 10.30h / Des 
del Museu del Càntir (Pl. de l'Es-
glésia, 9. Argentona)
Recorregut històric a partir dels 
llocs més emblèmatics d'Argentona. 

Mataró, passeig per la història
Diumenge 7 maig / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

Nau Gaudí i Col·lecció Bassat
Diumenge 7 maig / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Visita a la primera obra de Gaudí i 
a la col·lecció d'art contemporani.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

COMERÇ /

Motor Total Mataró-Maresme
Del 4 al 7 maig / De 10.30 a 
20.30h / Espai Firal Nou Parc 
Central (Mataró)
FirMercat del Vehicle d'ocasió, km0 
i nou en condicions excepcionals, 
de Mataró i Maresme. Diumenge 
12h, concentració vehicles clàssics.

VISITA GUIADA /

Ruta Puig i Cadafalch Mataró 
- Argentona
Dissabte 6 maig / 10h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró / 
Inscripció prèvia. Preu: 7,5-10€.
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.
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'El fi l de la memòria'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Inauguració: dissabte 
6 de maig a les 19h. Fins al 31 
de maig.
Fotografi es del mataroní Joan Oltra.

'Humanitat'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Inauguració: 
dimarts 9 de maig a les 19.30h. 
Fins al 19 de maig.
Pintures i dibuixos de carbó sobre 
tela de Liliya Trukhyna.

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.  

'Josep Maria Co i de Triola: 
Retrats d’una època'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
25 de maig.
Exposició fotogràfi ca d'activitats 
esportives de la Catalunya del s. XX.

'El viatge de la balena de 
Mataró'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 3 
de setembre.  
Restes d'una balena que es va tro-
bar fa quaranta anys a Mataró. 

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).

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

La innovació del ferrocarril de 
Mataró: La modernització de 
la R1 a principi del s. XX
Centre Cívic Molins (C. de Nicolau 
Guañabens, 23. Mataró) / Fins al 
16 de maig.
Fotografi es d'època pertanyents 
a la col·lecció de Xavier Nubiola.

Carme Garolera: 'Tropismes'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 27 de maig. 
Obra recent de l'artista barcelonina.

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

'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.

INAUGURACIÓ //

'Minotàuries'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 28 de maig. 
Inauguració: divendres 5 de maig a 
les 20h, amb l'actuació musical de 
Dídac Rocher.  
Exposició de pintures, escultures, 
ceràmiques i dibuixos de Joan Poch. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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de grans dimensions (6 metres 
quadrats) anomenades ‘diorames’. 
La fi ra tindrà lloc a l’Escola Pia 
Santa Anna de Mataró 

Activitats infantils
A més, la fi ra organitzada per la 
Click Factory Fest comptarà amb 

 La primera fi ra lúdica i de col-
leccionisme Playmobil arriba a la 
ciutat els dies 13 i 14 de maig per 
gaudir en família d’una activitat 
diferent. Els participants podran 
realitzar nombroses activitats i 
descobrir un món Playmobil on 
gaudir de diverses escenografi es 

Santa Anna acull la fira solidària el 13 i 14 de maig

Mataró s'omple de playmobils 
amb la Click Factory Fest

una gran quantitat d'activitats in-
fantils per realitzar en família com, 
per exemple, el taller de pintar 
cares, un taller de xapes, un altre 
de caretes, taller de diorames, ta-
ller de stop-motion, projecció de 
pel·lícules, entre moltes d’altres.

Totes aquestes activitats són gra-
tuïtes, només cal comprar l’entra-
da a la Fira a un preu de 3 euros. A 
més, els infants menors de 3 anys 
no paguen entrada. Entre tots els 
participants des de la fi ra sorteja-
ran nombrosos lots de productes 
Playmobil.

Una fira solidària
La fi ra Playmobil és solidària i, per 
aquest motiu, part dels diners re-
captats amb l’entrada seran desti-
nats a fer una donació al Fepccat 
(Federació Catalana d'Entitats de 
Paràlisi Cerebral). A més, es farà 
una recol·lecta de productes ali-
mentaris que s’entregaran al Banc 
d'Aliments. Per cada producte do-
nat, els participants rebran un nú-
mero de la rifa que es farà.

Ciutat
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INAUGURACIÓ //

Museu Obert
De l'11 al 21 de maig / Comerços 
de Mataró.  
Mostra d'art als aparadors de 
Mataró, Organitzada per la Unió 
de Botiguers de Mataró. Obres ex-
posades d'Associació Sant Lluc, 
Fundació Iluro i Col·lecció Bassat.

'Flors i Violes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 8 de juny. 
Marta Duran i Marisa Benjamim.

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.
Recull bibliogràfi c de la seva obra 
juntament amb altres escrits sobre 
la fi gura de Josep Puig i Cadafalch.

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.

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

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".

'De Llull a Punt.cat'
Biblioteca Municipal d'Argentona 
(c. Gran, 3. Argentona) / Fins al 
20 de maig.
Recorregut de la llengua catalana.

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

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

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

'Al punt de sal'
 Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / 
Fins al 17 de desembre.
La importància de la sal en la nos-
tra vida i la nostra cultura.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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Sèniors

Emprenedors socials

Qualsevol innovació és la conse-
qüència de les accions produïdes 
per una o diverses persones em-
prenedores que tenen una idea i 
la volen posar en marxa. La ma-
joria de vegades una idea neix de 
forma espontània com una encesa 
de bombeta, que de cop i volta il-
lumina el cervell i mostra una reali-
tat que encara no existeix, però que 
és possible contemplar com un fet 
perfectament assolible. Una altra 
forma de tenir una idea es produeix 
en compartir la d'una altra persona, 
amb la suficient credibilitat per a 
ser assumida com a pròpia.

Convertir però una idea en realitat 
requereix la intervenció de perso-
nes emprenedores, excessivament 
escasses, que es poden comparar a 
corredors de fons, caracteritzats per 
la seva resistència, seguretat, lluita, 
constància i capacitat, si s'esdevé, 
de fer una cursa en solitari. Avui dia 
però qualsevol projecte innovador 
requereix sobretot la intervenció 
d'un equip de persones emprenedo-
res, creatiu i apassionat, competent 
i multidisciplinari, amb complicitat, 
implicació i dedicació absoluta en les 
seves tasques de desenvolupament.

Convertir en una realitat tangi-
ble una idea, com la d'endegar una 
alternativa a l'actual sistema ca-
pitalista, a partir dels municipis, 
mitjançant la creació d'una xarxa 
ciutadana, avui dia, amb la trans-
formació digital és del tot possible. 
Requereix, això sí, assumir impor-
tants canvis culturals, però sobretot 
poder comptar amb persones em-
prenedores socials capaces, amb 
idees molt clares sobre el que cal 
fer. Vegeu: www.portalpremia.net/
arxius/dossierpremia.pdf.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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ACTIVITATS //

'Dret successori i testament'
Dilluns 8 maig / 17h /  Associació 
Parkinson Maresme (C. Sant 
Pelegrí, 3. Mataró)
Conferència a càrrec de Guzmán 
Clavel, notari. 

'El sexe es fa gran amb 
nosaltres'
Dilluns 8 maig / 17.30h / Casal 
Municipal de l’Havana (Camí Ral, 
163. Mataró)
Conferència d'Alba Llobera (psicòlo-
ga i terapeuta de parella i sexològica) 
i Montse Roig (psicòloga, psicotera-
peuta de parella). 14è cicle d’activi-
tats formatives per a la gent gran.

ARQUITECTURA: "El projecte 
de Puig i Cadafalch per a l'Ex-
posició Internacional del 1929"
Dimecres 10 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència 
de Xavier Nubiola de Perarnau 
(Enginyer Industrial. Escriptor).

'La memòria personal i l’enve-
lliment del cervell'
Dijous 11 maig / 16h / Casal 
Municipal del Pla d’en Boet (c. 
Juan Sebastián Elcano, 6. Mataró)
Conferència a càrrec de Mireia 
Salas, neuropsicòloga del l’Hospi-
tal de Mataró. 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.

CASALS //

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.

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. Plaça 
de les Tereses, 17. Mataró. Tel: 
93.755.14.17.
Maig: Dia 7, excursió Folgueroles i 
Tavernoles (esmorzar i dinar). • Dia 
25, de compres a Andorra. Preu: 
25€. Afi liats: 22€. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Festa Major de la Residència, del 
15 demaig al 2 de juny: Dilluns 15 a 
les 11h, pregó amb Lola Casas (es-
criptora). 12h, inauguració exposició 
treballs manuals, artesania i pintu-
ra. • 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 coi-
xí. Coral. Informàtica. Grup Play Back.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
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Gent Gran 1770.indd   2 3/5/17   17:12



La caminada de l'Arboç-Fundació 
Maresme vol el seu rècord de participants
És el segon esdeveniment més important de la Fundació, tindrà lloc el 14 de maig i 
aspira comptar amb 2.000 persones

Solidaritat: Redacció

  El dia 14 de maig tindrà lloc la 
4a edició de la caminada solidària 
de 10 km que organitza l’AMPA 
de l’Escola d’Educació Especial 
l’Arboç, la qual forma part de la 
Fundació Maresme. En l’edició 
passada hi van participar més de 
1.700 persones i, segons comenta 
el tresorer de l’AMPA, aquest esde-
veniment de tipus festiu és el segon 
acte més important que organitza 
la Fundació Maresme després de 
les Dissantes. La totalitat dels di-
ners recaptats en aquesta jornada 
aniran destinats a les activitats dels 

infants i joves de l’Escola d’Edu-
cació Especial.

La caminada de l'Arboç comen-
çarà a les 9.30 h Passeig del Callao 
i acabarà al mateix punt. L’itinerari 
d’enguany mostra modifi cacions 
respecte de les altres edicions per 
facilitar el desplaçament amb ca-
dira de rodes. En aquesta ocasió ja 
no recorreran la zona de les Cinc 
Sénies, sinó que els caminadors 
passejaran pel Passeig Marítim cap 
a la zona del Rengle. De tornada, 
també pel Passeig Marítim, recor-
reran l’espigó del Port de Mataró.

De moment ja hi ha un ampli 
nombre d’inscrits i, segons les 

previsions, aquest any aspiren a 
poder assolir els 2000 participants. 
Les inscripcions es poden forma-
litzar a la Fundació El Maresme 
(plaça dels Bous, 3-5) o a la Plaça 
Sta. Anna i a l’Illa Cristina el dis-
sabte 6 de maig de 17h-20h, a les 
parades organitzades pels pares i 
mares de l'escola l'Arboç.

Un fi de festa nou
Per acabar la jornada festiva, a més 
d’oferir un refrigeri i obsequis per 
a tots els participants com ja és 
tradició, també s'han organitzat 
activitats al  Callao, entre ells dos 
simuladors de moto GP.

Dia: diumenge 14 de maig
Hora: sortida a les 9:30 h
Lloc: sortida i arribada al Passeig del Callao
Preu: Adults 5€ i infants fi ns a 8 anys 3 €�

La Caminada de l'Arboç s'inclou dins el pro-
grama 'Mou-te amb cor' que reuneix totes les 
activitats esportives solidàries al llarg de l'any 
de les entitats mataronines.

La fitxa

CiutatCiutat núm. 1770 del 5  a l'11 de maig de 2017
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Virtuts/Valors/
Emocions (1/3)

El científic Isaac Asimov (1920-
1992) diu: L'aspecte més trist de la 
vida actual és que la ciència gua-
nya en coneixements més ràpida-
ment que la societat en saviesa. El 
món ha fet un gran progrés tècnic, 
però no així pel que fa a valors, 
virtuts i gestió de les emocions.

Abans es parlava dels pecats ca-
pitals i les serves virtuts. La paraula 
virtut té com a arrel llatina: Força. 
I era un home virtuós (no escar-
ransit; en castellà, enclenque), 
de fortalesa. Era educat. Després 
va venir la paraula valor, sonava 
més bé; no tenia el tuf religiós de 
la paraula virtut. La paraula va-
lor significa "ser fort". Era cohe-
rent. I des de fa uns anys es parla 
d'"Educar les emocions". I emoció 
ve del llatí: fer moure, motivar. És 
ser assertiu.

És a dir, l'arrel de les tres parau-
les és el mateix: SER FORT, TENIR 
ENERGIA. SER LLUITADOR. La 
vida és una lluita interior i exteri-
or. Intrapersonal i interpersonal. 
Intrapsíquica i interpsíquica. I això 
és la base de la felicitat i ser feliç. 
No és cap malaltia, ni patologia, 
ni fantasia, és la realitat. La vida 
és una dialèctica entre satisfacció 
i frustració. Ni cap obstacle o tot 
obstacle. És una dinàmica.

Si tot és satisfacció o sense obs-
tacles s'arriba que "els pares, l'es-
cola, l'administració, el govern o 
el bon Déu m'ho han de resoldre. 
Tot caigut del cel i "jo amb els bra-
ços plegats". Que m'ho facin: Sóc 
el rei/reina de la casa o el melic 
del món.

(continuarà)
 

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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 La Sirena CN Mataró lluita bé, però no 
 pot ni amb Kirishi ni amb CN Sabadell 

 BONA IMATGE A RÚSSIA 
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30 mitges maratons 
en 30 dies: "Gaudeixo 
corrent i posant-me 
reptes personals"

Al món de l'esport acostumem 
a pensar només en aquells que 
reben els focus d'atenció: els es-
portistes, siguin més o menys 
professionals. De vegades, obrim 
una mica l'angular i ens fixem en 
els entrenadors –que alguna ve-
gada fins i tot passen per davant 
dels esportistes, com seria el cas 
de Guardiola o Mourinho– i en el 
cos tècnic que dona consistència 
a l'equip.

Però allunyem-nos una mica del 
terreny de joc. Just avui rebíem la 
notícia de la renovació del patroci-
nador principal del waterpolo i el 
tennis taula del CN Mataró. Una de 
les diverses empreses que aposten 
per l'esport i decideix lligar el seu 
nom a un club de casa nostra. Un 
suport vital per a tots aquests clubs 
i equips, que saben que sense un 
patrocinador que els doni nom, 
competir al nivell que ho fan no 
seria possible. El dia que veieu sa-
marretes sense "tacar" aquí a casa 
nostra, preocupeu-vos del futur 
d'aquell esport.

Però ja que hem fet esment als 
patrocinadors, també hem de re-
cordar que hi ha altres actors de 
repartiment sense els quals la "pel-
lícula" de cada cap de setmana no 
funcionaria. Un nodrit reparti-
ment que, com els jugadors, també 
s'equivoquen, i n'hi ha de millors i 
pitjors, però que repassarem en la 
seva versió més idíl·lica.

Comencem pels directius que 
fan que els clubs rutllin i en garan-
teixen l'estabilitat. Els familiars, 
que donen suport moral, logístic i 
el que calgui. Els metges i fisiotera-
peutes que cuiden dels mals i dels 
cossos dels esportistes. Els polítics 
que aconsegueixen finançament 
per construir noves instal·lacions i 
mantenir les que ja hi ha. I no ens 
oblidem dels àrbitres i jutges, que 
s'esforcen per impartir justícia. 
Bé d'aquests últims sí que ens en 
recordem, però massa sovint quan 
no acaben de fer les coses bé. I tan-
quen el cercle els aficionats, sense 
els quals l'esport de competició no 
té massa sentit.

Sense els que no juguen, ningú jugaria
Públic, directius i patrocinadors, sovint massa oblidats

Agenda
CASA

NATACIÓ Copa d'Espanya Clubs
Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7
C.N. MATARÓ
HOCKEY PATINS OK Lliga fem.
MEDICARE SYSTEM CHM-     
SFERIC TERRASSA 
Divendres 5| 21:30 h | Pav. Jaume Parera 
HANDBOL 1a Estatal masc.
JH MATARÓ- S.JOAN DESPÍ
Dissabte 6| 19 h | Pav. Teresa M. Roca
HANDBOL Copa Catalana
JH MATARÓ- AMPOSTA
Diumenge 7| 10:30 h | Pav. Teresa M. Roca
FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA- EUROPA B
Diumenge 7| 12 h | Mpal. Cirera
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET- SINGUERLÍN
Dissabte 6| 18 h | Mpal. Pla d'en Boet
FUTBOL SALA 3a Divisió
FUTSAL ALIANÇA- ARRELS
Diumenge 7| 12:15 h | Pav. Teresa M. Roca
BÀSQUET Lliga EBA (Permanència)
MATARÓ FEIMAT- SITGES
Diumenge 7| 18:30 h | Palau Josep Mora

FORA
WATERPOLO Div. Honor Fem. SF
SANT ANDREU- LA SIRENA CN 
MATARÓ (2N PARTIT)
Dissabte 6| 18 h | Piscina Pere Serrat
FUTBOL 2a Catalana
ESP. CAN PI- CE MATARÓ
Diumenge 7| 16 h | Mpal. Polígon Gornal (L'H)
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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La Sirena CN Mataró ofereix 
una gran imatge a Rússia 

11  KINEF KIRISHI

8  LA SIRENA CN MAT.

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

PARCIALS: 5-2, 4-2, 2-3, 0-1.

Gran F4 de Willemsz. | ROGER CASTILLO

Tot i perdre els dos partits de 
la final a quatre, les mataro-
nines no es van donar mai 
per vençudes

La Sirena CN Mataró va disputar 
aquest passat cap de setmana a 
la ciutat russa de Kirishi, la Final 
a Quatre de l'Eurolliga femenina 
de waterpolo, la màxima competi-
ció continental. En la seva primera 
participació, i malgrat no poder 
guanyar cap partit, van demostrar 
no perdre la cara a la competició 
en cap moment.

Divendres, a semifinals, s'enfron-
taven a les amfitriones del Kinef 
Kirishi. I les locals van sortir en 
tromba i en tres minuts van fer 
pujar el 3-0 al marcador tallant una 
mica les ales a l'equip mataroní, 
que tot i això va entrar de nou en 
el partit amb el 3-2, amb gols de 
Meseguer i Dance. Però 2 gols més 
de les russes van fer que al final 
del 1r quart mantinguessin la dife-
rència que havien aconseguit (5-2).

De sortida en el segon quart les 
russes van tornar a posar el "tur-
bo", amb contres i xuts especta-
culars, i la diferència al marcador 
va pujar fins al 7-2. I després els 5 
gols es mantenien al descans 9-4.

En el tercer quart la diferència 
va pujar als 6 gols (11-5), i el tècnic 
rus va començar a reservar una 
mica les jugadores veient la final 
a prop, i La Sirena no es va rendir 
i retallar dos gols al final del tercer 
quart (11-7).

 Al darrer quart, el cansament 
passava factura i, tot i el gol final 

d'Ona Meseguer, la victòria seria 
per al conjunt rus.

La final de consolació contra el 
Sabadell es decideix al final
Les badades de divendres contra el 
Kirishi es van reviure en els primers 
instants. 3 minuts i 3 gols encaixats 
i una sensació de desconcert de-
fensiu es va frenar amb un temps 
mort necessari a càrrec de Florin 
Bonca. La Sirena va començar a 
entrar al partit i, malgrat el mar-
cador clar en contra, la intensitat 
mataronina capgiraria completa-
ment el partit.

S'entrava a l'últim quart amb 
l'empat a 5 al marcador on el CN 
Sabadell va tornar a mostrar la seva 
millor versió i resolent l'enfronta-
ment amb 2 de Maica Garcia i Olga 
Domènech situant el definitiu 7 a 5.

7  CN SABADELL

5  LA SIRENA CN MAT.

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Liana Dance, Marina Zablith, 
Alba Bonamusa (1), Clara Cambray, 
Ciara Gibson (2), Marta Bach (1), Ona 
Meseguer (1), Laura López, Zoe Aranci-
ni, Júlia Soler, M. Bernabé, C. Terrado.

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

Willemsz no pot aturar el tir. | R.C
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DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis eliminat en 
els quarts de final

QUADIS CNM - CN Barcelona ............. 4-5
CN Barcelona- QUADIS CNM................6-7
QUADIS CNM- CN Barcelona............... 8-9

Barceloneta - Mediterrani ................ 12-4
Sabadell - Canoe ............................... 15-10
Terrassa - Sant Andreu ....................... 11-5

En marxa les semifi-
nals del "play-o� "
La Sirena CNM jugava el dimecres 
davant el Sant Andreu el primer partit 
de semifinal, i el segon partit es 
jugava a Barcelona el dissabte a les 18 
h. En cas de tercer partit es jugarà a 
Mataró el dilluns a les 18:30 hores.

Una sèrie ben emocionant 
que el Quadis perd a casa

Eliminatòria molt igualada entre Mataró i Barcelona. | DANIEL FERRER

4  QUADIS CNM

5  CN BARCELONA

QUADIS CNM: Mario Lloret, Ramiro 
Veich, Roqué, Corbalán (1), Víctor 
Fernàndez (1), Loste, Pol Barbena (1), 
Grummy (1), Codina, Lucas, Schnizler, 
Samu, Pannon (ps).
PARCIALS: 0-0, 0-2, 2-1, 2-2.

Thomas Lucas fa el gol del 
triomf a tres segons del final

El dilluns a la Nova Escullera el 
Quadis tenia una papereta difícil, 
que va saber superar. Tot i que no 
va disposar de jugades d'home de 
més fins avançat el 2n quart, el 
descans dominava d'un gol i al final 
del 3r quart mantenia l'avantatge. 

En el darrer quart l'equip local va 
fer un parcial de 2-0, per posar-se 
un amunt, resultat que es va man-
tenir fins que quedava un minut i 
mig. L'equip mataroní va defensar 
bé dues inferioritats, i va aprofitar 
els dos homes de més que va tenir, 
amb gols de Corbalán i Thomas 
Lucas a falta de tres segons per 
acabar el partit.

El Quadis no marca el primer 
gol fins al minut 23 de partit

El Quadis CNM va començar la sè-
rie amb derrota davant un equip 
al qual havia derrotat en els dos 
partits de la fase regular. 

El Quadis, molt espès en atac, 
no va fer el primer gol  fins que es 
portaven 23 minuts de partit, obra 
de Víctor, quan el marcador esta-
va ja en 0-3, però abans d'acabar 
el tercer quart Grummy va donar 
esperances amb el 2-3. 

Però a l'inici del darrer quart 
l'equip local va topar amb Lorrio, 
el porter visitant, i els cenebistes 
es van tornar a posar tres amunt, 
i els gols de Barbena i Corbalán ja 
van arribar massa tard.

6  CN BARCELONA

7  QUADIS CNM

QUADIS CNM: Mario Lloret, Ramiro 
Veich (2), Roqué, Corbalán (1), Víctor 
Fernàndez, Barbena, Grummy (2, 1 de 
p.), Codina (1), Lucas (1),chnizler, Samu , 
Pannon (ps).
PARCIALS: 1-2, 2-2, 1-1, 2-2.

8  QUADIS CNM

9  CN BARCELONA

QUADIS CNM: Mario Lloret; Ramiro 
Veich (2), Roqué, Corbalán (3), Víctor 
Fernàndez, Barbena, Grummy (2), Co-
dina, Lucas (1), Loste, Schnizler, Samu, 
Marc Pannon (ps).
PARCIALS: 2-1, 0-3, 2-2, 4-3.

En el tercer s'imposa l'equip 
barceloní

El Quadis CNM va començar bé 
(2-0), però l'equip barceloní va 
aprofitar bé les superioritats per 
remuntar. I a l'inici del darrer quart 
van agafar tres gols (4-7) i per al 
Quadis aquesta diferència ja va ser 
una muntanya, tot i que en el dar-
rer atac Grummy va tenir l'empat 
però va aturar Lorrio.

La mataronina de l'Uni Girona 
va caure en el tercer 
partit del playo�  final contra 
el Perfumerías Avenida

El passat dimarts va arribar la con-
clusió de la lliga femenina de bàs-
quet on la mataronina Rosó Buch ha 

participat amb l'Spar Citylift Girona 
davant del Perfumerías Avenida 
de Salamanca, amb la disputa del 
tercer partit de la final. Un enfron-
tament que van dominar les de 
Salamanca per un clar 67 a 47, 
aconseguint d'aquesta manera el 

títol de lliga.
 Buch ha jugat un paper impor-

tant amb l'equip gironí, sortint des 
de la banqueta amb més de 25 mi-
nuts per partit de mitjana al llarg 
de la temporada, anotant 5 punts 
per partit, i sumant-hi gairebé un 
rebot i tres assistències.

Rosó Buch subcampiona de Lliga

Div.Honor Fem.
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27 BORDILS B

21 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores 
i Pol Gavañach porters; Marc López (2), 
Jan Bonamusa, Dani Aguilera (1), Oriol 
Vaqué (7), Bernat Muñoz (2), Marc Pey 
(1), Carlos López (1), Àlex Bosch (3), 
Manel Núñez (2), Oriol Prat (2), Bernat 
Bonamusa.

PARCIALS CADA 5': 3-2, 4-5, 5-7, 6-9, 
8-12, 10-13 descans; 14-15, 16-16, 20-17, 
23-18, 25-21, 27-21.

1a Estatal               
Masculina

Sense res en joc, el Joventut 
es va veure molt superat a la 
segona meitat

El Joventut Mataró, ja amb la per-
manència a la 1a Estatal assegura-
da, va anar a Bordils per enfron-
tar-se a un equip que si perdia 
baixava de categoria, però que va 
acabar guanyant i de moment con-
tinua tenint esperances de salvació.

Durant la primera part l'equip 
mataroní va fer una excel·lent de-
fensa en 5:1 i el porter Pascu Flores 
va aturar molt, i això va permetre 
arribar al descans amb un avantat-
ge de tres gols, amb Oriol Vaqué 
esplèndid en atac, amb 6 gols en 
els primers 30'. 

A la represa l'equip local va sor-
tir molt més entonat i des del mo-
ment que va anivellar el marcador, 
es va créixer i va esborrar de la 
pista el Joventut, que va perdre 
la segona part de 9 gols, amb un 
parcial de 17-8.

El Granollers B campió 
i Sant Martí subcam-
pió aniran a fases
29a jornada (29 abril)
Granollers B - Salle Bonanova .......33-26
La Roca - Palautordera ....................26-24
Sant Quirze - Montcada ................... 37-35
Bordils B- JOVENTUT MATARÓ......... 27-21
S.Martí Adrianenc - Sesrovires ..... 27-26
S.Esteve Pal. - Sarrià ........................32-35
S.Joan Despí - Esplugues ................. 18-18
OAR Gràcia - Sant Cugat   ...............35-32
Classificació
Granollers B 53; S. Martí 50; Sarrià 47; 
Sant Quirze 43, Sesrovires 39, La Roca 
i Sant Joan Despí 33; JH MATARÓ i 
S.Cugat 21; Montcada i S.Esteve Pal. 20; 
Esplugues i OAR Gràcia 19; Palautorde-
ra 18; Bordils B 17; Bonanova 11. 
Queda per decidir la segona plaça de 
descens.
Última jornada (6 maig)
JH MATARÓ - Sant Joan Despí (19 h) 
Partit intranscendent per tancar la Lli-
ga. La victòria assegura el 8è lloc.

S'APROPA LA FASE D'ASCENS I 
COMENÇA LA COPA FEMENINA
El següent cap de setmana, entre 
els dies 12 i 14 de maig es disputarà 
al Pavelló Teresa Maria Roca la Fase 
d'Ascens a Divisió Estatal Plata fe-
menina. El Joventut Mataró, campió 
del grup català, s'enfrontarà al Ribe-
ra d'Alcúdia (1r València), Dominicos 
Zaragoza (2n Aragó) i Perdoma (2n 
Canàries). Però abans aquest diumen-
ge a les 10:30 hores el Joventut rep 
l'Amposta de Divisió Plata en partit de 
Copa Catalana.

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: JHM B - Pa-
lautordera B 38-30. Acaben en 8è lloc 
i mantenen la categoria; Juv. Mas (1a 
Cat):  Canovelles- JHM 28-46; Cadet 
masc. (Copa Fed.): JHM- Agramunt 64-
4; Juv. Fem (Copa Fed.) JHM -Riudellots 
24-15; Inf.Fem (1a Cat): JHM- Sant Cugat 
30-25.
3a Catalana: Llavaneres Caldes 
d'Estrac- Sant Just 24-21. Acaben en 2n 
lloc i pugen de categoria. Copa Fede-
ració Masc.: Llavaneres Atlètic- Gavà C 
32-19. Passen a 1/8 de final.

Derrota intranscendent

El joventut defensant. | E. TOMÀS

El femení del Volei Mataró 
confirma l'ascens matemàtic

CV MATARÓ 2 - 3 OLOT
El CV Mataró femení va certificar 
dissabte l’ascens matemàtic a la 
primera divisió, tot i perdre per 
la mínima amb l’Olot en un partit 
molt igualat.

L’equip femení tot i la derrota va 
sumar un nou punt i a manca de 
tres jornades i nou punts en joc té 
un avantatge al cinquè classificat, el 
primer que no puja, de dotze punts.

El Mataró amb forces baixes, va 
fer un bon partit davant un rival 
que encara està jugant per assolir 
l’ascens i la intensitat del qual va 
ser superior en alguns moments 
del partit, especialment en el tram 
final, que es va decidir per petits 
detalls i un major encert de les vi-
sitants que van guanyar el cinquè 
i definitiu set per 13 a 15.

MUNDET 0 - 3 CV MATARÓ
Bon partit de l’equip masculí, que 
s’acomiada de la 1a divisió amb 
una clara però estèril victòria a la 
pista del Mundet.

Els nois que entrena Míriam 
Esqué van fer la seva feina, gua-
nyant el seu partit amb claredat 
a la pista del Llars Mundet, per 
un contundent 0 a 3. Tot i això, la 
victòria de Manresa, provoca que 
superin a la taula als mataronins 
provocant el seu descens.

Derrota i ascens. | ARXIU
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Albert Ramos només cedeix 
davant Murray a quarts del Godó

Ramos i Murray saludant-se al final del partit. | BARCELONAOPENBANCSABADELL.COM

El fort onatge va impedir la cele-
bració del Campionat de Catalunya, 
ja que no es va poder fer el tram 
de natació.
Tant l'equip masculi (Antoli Fauria, 
Quim Soler, Xavi Casal, Vicenç 
Castella, Guille Cortijo i Oriol Gili) 
com l'equip femení  (Clàudia Luna, 
Maria Andreu, Júlia Raja, Ivana 
Peralta i Mireia Alvarez) del CN 
Mataró van quedar en 3r lloc en Elit.
L'equip femení B del CN Mataró 
(Judit Zaragoza, Nuria Bruguera, 
Jessi Brillas, Joana Martinez i Laia 
Salvador) va guanyar la prova Open.

Campionat d´Europa de Duatló 
Es va disputar a Sòria el Campionat 
d'Europa de duatló i un represen-
tant del CN Mataró, Oriol Farré, 
es va classificar en una gran 18a 
posició en el grup d'edat de 20 a 
24 anys amb un temps d'1:10:49.

L'equip femení perd, però dis-
putarà les fases

El passat dissabte l'equip femení de 
l'Iluro HC que juga a 2a Catalana 
va perdre per 1-0 al camp del 
Pedralbes, equip que està en se-
gon lloc. Aquest diumenge a les 
10.30 hores l'Iluro tanca el campi-
onat rebent el Rimas Matadepera, 
que està a la zona baixa i tot fa 
pensar que les de taronja podran 
mantenir el 5è lloc que ostenten, 
un partit que serà de preparació 
per a les fases que es jugaran a 
Mataró els dies 12, 13 i 14 de maig.

L'equip masculí haurà de patir 
fins al final 
L'equip masculí, a 1a Catalana, no-
més va poder empatar a casa a 3 
gols contra el cuer el RC Polo i a 
falta d'una sola jornada no té en-
cara la permanència assegurada. 
És 6è amb 12 punts, per davant del 
Castelldefels (10 punts) i el RC Polo 
(9). A la darrera jornada del dissabte 
vinent l'Iluro HC visita el Rimas (5è 
amb 17 punts) i Castelldefels visita 
el RC Polo. Si els taronges perden i 
el Castelldefels guanya l'equip ma-
taroní baixarà de categoria.

L'Iluro HC masculí lluita per la per-
manència a 1a Catalana

Bona actuació del 
triatló CNM al Prat

L'equip masculí de l'Iluro HC va aconseguir un empat insuficient. | DANIEL FERRER

El partit es va decidir al tie 
break del tercer set

Després de la gran actuació a 
Montecarlo, el tennista mataroní 

Albert Ramos Viñolas va seguir 
a un gran nivell de joc a casa, a 
l'històric torneig Compte de Godó 
de Barcelona, ara conegut com a 

Màsters 500 Open Banc Sabadell.
L'Albert, que arribava al torneig 

estrenant-se en la 19a posició del 
rànquing ATP, va superar al noru-
eg Casper Ruud en segona ronda 
per 7-6 i 6-4, i a l'espanyol Roberto 
Bautista Agut en tercera per 6-2, 
3-6 i 6-4.

Als quarts de final es retrobaria 
amb l'escocès Andy Murray, número 
1 del món i a qui ja havia derrotat 
una setmana abans a Montecarlo.

El mataroní va començar molt 
fort, enduent-se la primera mànega 
per 6-2. Al 2n set tot i tenir opcions 
de trencament, finalment se l'en-
dugué Murray per 4-6. Al tercer, 
igualadíssim, es va arribar al tie 
break on Murray va vèncer per 4-7. 

TOTESPORT 1475 (3-6).indd   4 3/5/17   13:57



Sin título-3   1 3/5/17   13:05



www.gress.es

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

NUEVO FORMATO
25x150cm
DESCUENTO
PROMOCIONAL
Consulta stock en nuestras tiendas

2P GRESS ARGENTONA_V2_1770.indd   2 3/5/17   15:47



PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O

 O
FE

R
TA

 V
Á

LI
D

A 
H

A
ST

A 
EL

 3
1 

M
AY

O
 O

FE
R

TA
 V

Á
LI

D
A 

H
A

ST
A 

EL
 3

1 
M

AY
O

TAUPE
BEIGE

GRIS

OFERTA
LANZAMIENTO

11,90€/m2

Por sólo

Porcelánico
imitación madera
gran formato
120x23cm

DDDDDisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enisponible enDisponible enDDisponible enDDisponible enDDisponible enD
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REVESTIMIENTO 
PASTA BLANCA
GRAN FORMATO 

53X106cm
 1ª CALIDAD

MÁS OFERTAS EN NUESTRAS TIENDAS

18,10€/m2

Por sólo
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2  CE MATARÓ

1  LLAVANERES

CE MATARÓ: Joel, Lluís (Sergio López 
87'), Kiku, Rueda, Willy, Parri (Ricky 
82')), Fiti, Óscar, Aitor (Ariño 87'), Rodri 
(Bustos 77'), Bargalló.

GOLS: 44' RODRI (1-0); 76' Pau Hernàn-
dez (1-1); 85' BARGALLÓ (2-1)

2  LLOREDA

0  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Kadur, Albertito, 
Peque, Roger (Sofian 89'), Baba, Joel, 
Pereira (Ximillo 74'), Izar, Joan i  Aleix 
(Omar 74')
GOLS: 25' Vilches (1-0); 82' Alberto 
(2-0).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va haver de suar per 
guanyar el derbi

El CE Mataró havia de guanyar sí o 
sí el derbi davant el Llavaneres, ja 
que els seus rivals de la part alta ha-
vien guanyat tots tres en els partits 
del matí. I ho va fer després d'un 
partit molt treballat, que es va re-
soldre gràcies a un gol de Bargalló 
en els darrers minuts, tal com havia 
passat en la primera volta.

L'equip groc-i-negre va sortir una 
mica encongit i durant la primera 
mitja hora el control i les millors 
ocasions van ser visitants, però en 
el tram final el Mataró va comen-
çar a carburar, i després de dues 
ocasions d'Óscar, Rodri va marcar 
a centrada d'Aitor. 

A la represa el Mataró no va 

saber controlar la situació i els 
llavanerencs, amb joc més direc-
te, van empatar amb gol de l'ex-
cirerenc Pau Hernàndez. 

No va perdre la serenitat l'equip 
local i va continuar perseverant, i 
quan faltaven cinc minuts per aca-
bar en un llançament de falta des 
de l'esquerra, executada per Aitor, 
Bargalló va rematar entrant al se-
gon pal per fer el gol del triomf.

El Cirera va perdre al camp d'un 
rival directe i d'aquesta manera 
cau a la zona de descens, ja que els 
altres implicats també van guanyar. 

A la primera part l'equip cirerenc 
va sortir molt mentalitzat, dominant 

Victòries dels quatre 
primers classificats

30a jornada (30 abril)

Fundació Grama - Carmelo ..................5-1
CE MATARÓ - LLAVANERES .................... 2-1
Guineueta - Esp. Can Pi ....................... 4-2
Lloreda - CIRERA ....................................2-0
Badia- Besós BV ......................................5-1
Europa B- Martinenc B .......................... 1-3
PREMIÀ MAR - Sarrià ............................0-3
Canyelles- Sant Adrià  ......................... 3-2
SANT POL - Llefià .................................... 1-2

Classificació 
Fund. Grama 61; CE MATARÓ 59; Guineueta 
56; Llefià 53; Europa B 45; Sant Adrià 44; 
PREMIÀ MAR i Besós BV 43; SANT POL i 
Sarrià 41; Canyelles 40; LLAVANERES 35; 
Badia i Martinenc B 33;   Lloreda 32, CIRE-
RA 30, Carmelo 21, Esp. Can Pi  18.

30a jornada (30 d'abril)

CIRERA - Europa B (DG 12 h) Esportiu 
Can Pi - CE MATARÓ (DG 16 h)
LLAVANERES - CANYELLES (DS 18 h) 
Sarrià - SANT POL (DG 12.15 h)
Sant Adrià - PREMIÀ MAR (DG 12 h)

No poden fallar cap del dos
La UD Cirera rep el diumenge al 
migdia l'Europa B en un partit on no 
pot fallar, o la permanència se li com-
plicaria molt. La temporada passada 
el resultat va ser de 2-0.
Per la seva part el CE Mataró visita el 
cuer i hauria de sumar els tres punts. 
Però haurà d'anar mentalitzat, ja que 
a la primera volta a Mataró el resultat 
va ser d'empat a 1 gol.

En zona de descens
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
2-0 al camp del Girona B i cau a la 
zona de descens. Aquest diumenge ha 
de guanyar al camp del cuer, el Josep 
M. Gené Ass. a Barcelona, o pràctica-
ment dirà adéu a la categoria.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Gironés- CE Mataró B  4-1; Cadet (Pref) 
CEM - Manlleu 2-1; CEM B- Sarrià 2-2; 
Infantil (DH): FC Barcelona- CEM 6-1. 
Estan en un magnífic 8è lloc.

Bargalló decideix a poc del final 

el centre del camp i Aleix va marcar, 
però el gol va ser anul·lat per un 
fora de joc dubtós. Joel també va 
estar a prop del gol, però els que 
van marcar van ser els badalonins 
a la sortida d'una falta als 25' en la 
seva primera aproximació. 

A la represa els nervis es van 
apoderar del Cirera, que ja no va 
jugar com ho havia fet a la prime-
ra part, davant d'un equip que va 
defensar molt bé. I quan faltaven 
8 minuts per al final va arribar la 
sentència després d'una jugada 
en què es va protestar falta local.

Lliga Nac. Juvenil

El Cirera cau en zona de descens

Rodri anotant el primer gol. | D.F

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA
Quatre aspirants

30a jornada (30 abril)

Vilassar de Dalt - Premià Dalt ...........0-2
MATARONESA - Vilassar B .................... 3-1
Singuerlín - Santvicentí ...................... 3-2
Turó Peira - La Salut ............................. 2-5
Young Talent Bad. - MOLINOS.............. 1-2
Cabrils - Cabrera ...................................2-0
LA LLÀNTIA - Arenys Mar ..................... 2-1
Districte 030 CE - Argentona ............... 1-1
Pineda - PLA D'EN BOET....0-3 (retirada)
Classificació 
Districte 030 CE, Argentona 66, Young 
Talent Bad. Sud 65;  Premià Dalt 64; 
Singuerlín 55; MOLINOS 54; LA LLÀNTIA 
47; Santvicentí 42; MATARONESA  41; 
Vilassar Mar B 38; Cabrils 37; PLA D'EN 
BOET, 35, Arenys de Mar, Turó Peira i 
Vilassar Dalt 32; La Salut 30; Cabrera 
26; Pineda 0.

31a jornada (6-7 maig)
PLA D'EN BOET- Singuerlín (DS 18 h)
MOLINOS - Turó Peira (DG 12 h)
Arenys Mar- MATARONESA (DS 17 h)
Cabrera- LA LLÀNTIA (DG 12:15 h)
El millor a Pla d'en Boet
Pla d'en Boet té un rival difícil buscant 
tres punts que l'apropin a la salvació. 
El Molinos també juga a casa però en 
un partit de menys transcendència.

El Calella es fa amb      
l'ascens a Rocafonda

Grup 5è (25a jornada)
ROCAFONDA - Calella ............................. 1-2 
JUVENTUS - ACELL CERDANYOLA .....sus.
MATARÓ AT. - JUVESPORT ....................6-4
El Rocafonda ha perdut el títol en 
la darrera jornada a casa davant el 
Calella i haurà de jugar la promoció.

Molinos es consolida 3r
La UD Molinos va guanyar al camp del 
Vila Olímpica per 1-2 i es consolida en 
tercer lloc amb 55 punts. 
El CE Mataró que va guanyar per reti-
rada de l'Alella és 8è amb 37 punts.

Tercer ple de la temporada

Quarta Catalana
3  MATARONESA

1  VILASSAR MAR B

UD MATARONESA: Paco, Oriol, Carlos, 
Mosquera (Miguel 73’), Navarro (Ángel 
46’), Comas (Jurado 85’), Marc, Simon, 
Vicente,  Campaña, Alex  i Rafa.

L'equip llantienc va imposar el seu 
millor joc a la 1a part i va marxar al 
descans amb un 2-0, amb gols de 
Seidou (18') i Vega (42'). A la repre-
sa l'equip arenyenc, més necessitat, 
es va estirar endavant i va reduir 
diferències als 62', però després 
l'equip local va defensar bé.

1  YOUNG TALENT

2  MOLINOS

UD MOLINOS: Dani Ramos, Llavero, A. 
Moreno, Héctor Deniz, Rubén Moreno 
(Gorka 57'), Roca, Badre (Adán Nevado 
85'), A. Campos, Óscar, A. Garcia (Bel-
trán 69') i Manrique (García Mesa 80').

2a Catalana Fem.

El Molinos va donar la sorpresa de 
la jornada guanyant al camp d'un 
dels tres líders. I ho va fer, amb bon 
joc i remuntant el gol inicial dels 
badalonins del Young Talent, pri-
mer amb un gol d'Óscar Martínez 
a la primera part, i després amb 
un gol en pròpia porta dels locals 
ja a la segona.  

2  LA LLÀNTIA

1  ARENYS MAR

AD LA LLÀNTIA: Picó, Ruben (León 
46'), Blasco (Guedes 87'), Adrià Artero, 
Chamarro, Delfín, Ángel Vega (Toni Mar-
tín 67'), Said, Jerreh, Aitor Moreno (Ibra 
67'), Seidou (Xavier Artero 75'). 

Per fi la Mataronesa va aconseguir 
la victòria, que es resistia des de 
la 19a jornada, sense comptar amb 
el partit guanyat per la retirada 
del Pineda. 

La primera part la van dominat 
els visitants que es van avançar 
als 21'. A la represa tot va canviar 
i els arlequinats ho van brodar i 
van materialitzar el triomf amb 
gols de  Marc (62'), Simón (68') i 
Ángel Torrecilla (87').

Jornada rodona per als mataronins de tercera. | ARXIU

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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Els mataronins apallissen el 
Menorca però la victòria de 
tots els rivals els obligarà a 
jugar la promoció 

Els nois de Charly Giralt van sortir 
el dissabte passat a la pista cons-
cients que no depenien d’ells ma-
teixos per assolir la permanència 
directa, en qualsevol cas sí que 
necessitaven la victòria si volien 
optar a ella.

Molt superiors al llarg de tota 
la primera part, els mataronins ja 
van arribar al descans amb el mar-
cador molt favorable, 34 a 19. Tot 
i això, va ser a la represa quan es 
van convertir en una autèntica pi-
conadora que va esmicolar el seu 
rival de la pista aconseguint una 
diferència de més de 30 punts. Al 
final, 75 a 43, però la victòria de 
tots els rivals implicats ha impe-
dit assolir la permanència directa.

Acció de contra-atac. | E. TOMÀS

Victòria aclaparadora però 
insuficient del Mataró Feimat 

75 MATARÓ FEIMAT

43 MENORCA

MATARÓ FEIMAT: Diallo (8), Serratacó 
(20), Cabrera (15), Vantura (2), Ariño 
(10), Romero (14), Espiga (2), Tardio (4) i 
Juanola (-). 25 de 37 en tirs de 3, 3 de 19 
en tirs de 3 i 16 de 26 en tirs lliures.

PARCIALS: 15-7, 19-12. 22-6 i 19-18.

LLIGA EBA 
- Grup C

Martorell i Calvià es 
jugaran l'ascens 
26a jornada (29-30 d'abril)
MATARÓ FEIMAT - Menorca .............75-43
Martorell - Olivar ..............................86-85
Castellbisbal - Olivar ........................67-84
Grup Barna - Cornellà ......................75-72
Calvià - JAC Sants ............................ 79-89
Collblanc - Santfeliuenc ................. 86-83
ARENYS - Sant Nicolau ......................82-71

Classificació 
Martorell, 45; Calvià, 43; Menorca, 41; 
Salt, 40; Collblanc, Castellbisbal, Cornellà 
i ARENYS, 39; Olivar, 35; JAC Sants i Sant 
Nicolau, 38; Grup Barna i MATARÓ FEIMAT, 
37 i Santfeliuenc, 33.

Partit d'anada de l'eliminatòria de 
permanència (7 de maig)

El destí ha portat al Mataró Feimat a 
tornar-se a trobar amb el Sitges, aquest 
cop en l'eliminatòria de permanència 
que començarà aquest diumenge al 
Mora a les 18.30 h.

La final a quatre ja té 
els seus 4 integrants
9a jornada (29-30 d'abril)
Barça CBS - Almeda .......................... 81-54
Cerdanyola - Gramenet .................. 52-56
Jet Qsport - GEiEG.............................57-58
CN Terrassa - Roser ..........................32-42
PLATGES MATARÓ - Viladecans ..... 70-49

Classificació 
Barça CBS, 33; Cerdanyola i Gramenet, 
29; PLATGES MATARÓ, 28; Almeda, 26, 
GEiEG, 25; Roser i Viladecans, 22; Jet 
Qsport, 21; i CN Terrassa, 20.
 
10a jornada (6-7 d'abril)
Ja només queda una jornada de la 
segona fase per al Platges de Mataró, 
una jornada intranscendent, ja que s'ha 
assegurat la quarta posició a la taula, 
que atorga l'última plaça per a la final 
a quatre d'ascens a Lliga Femenina 2 i 
tampoc pot superar el 3r classificat. El 
partit el disputarà a Girona contra el 
GEiEG dissabte 6 a les 19.00 h, mentre es 
comença a preparar el partit contra el 
Barça CBS a les semifinals de les fases 
d'ascens.

Copa Catalunya F.

70 PLATGES DE MATARÓ

49 VILADECANS

PLATGES DE MATARÓ: Martínez (2), 
Fuentes (-), Kador (19), Murat (6), A. 
García (3), Magriñá (12), E. García (-), 
Alises (-), López (-), Harris (13), Butler 
(11) i Keohe (4). 25/44 en tirs de 2, 4/15 
en tirs de 3 i 8/10 en tirs lliures.

PARCIALS: 16-9, 24-10, 15-17 i 15-13.

Amb la victòria 
s’asseguren jugar la final a 
quatre d’ascens

Les noies d’Adrià Castejón sabien 
que amb una victòria davant del 
Viladecans es classificaven per a 
disputar la fase d’ascens a Lliga 
Femenina 2 i van sortir mentalit-
zades per aconseguir-ho.

Des del primer minut ja es van 
mostrar superiors al seu rival i com 
a mostra al final del primer quart 
ja dominaven per 7 punts, 16 a 9. 
Una diferència que no faria més 
que augmentar al segon quart, amb 
un dels millors quarts mataronins 
de tota la temporada. 

A la represa i amb la feina feta, 
el conjunt groc es va limitar a con-
trolar les envestides de les seves 
rivals. De tota manera, mantindrien 
la diferència en el marcador, fina-
litzant el partit 70 a 49.

Kador va destacar amb 19 punts. | D.F

El Platges de Mataró s’exhibeix 
davant del Viladecans

el Esporttot BÀSQUET
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Tot i aconseguir el títol 
la setmana passada, no es 
van relaxar en l’últim partit 
de fase regular

Els nois d’Alberto Peña es van im-
posar al Sant Quirze a domicili en 
l’últim partit de la fase regular de 
Copa Catalunya, després d’haver 
assolit el títol la setmana passada.

De fet, ja van deixar clar des 
de bon inici que no es relaxarien i 
buscarien la victòria també a l’úl-
tim partit de la fase regular. Una 
magnífica defensa va ser clau per 
superar els 10 punts de diferència 
al final del primer període, que fi-
nalitzaria 7 a 18 i sobre el qual es 
fomentaria la victòria final.

Al segon quart el conjunt vallesà 
va millorar, però els mataronins no 
es van deixar sorprendre, mante-
nint els 11 punts de diferència al 
descans, després d’empatar a 20 
el període.

El Sant Quirze va sortir més en-
dollat dels vestidors, tot i això, no 

Ni el títol els fa afluixar. | ARXIU

El Mataró Parc Boet no es 
relaxa i guanya a Sant Quirze

68 SANT QUIRZE

76 MATARÓ PARC BOET 

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (11), 
Pol (2), Canals (16), López (-), Arnau (-), 
Laguna (1), Sabri (-), Ros (-), Champagnie 
(23), Franch (15) i Corella (8). 26 de 49 en 
tirs de 2, 4 de 23 en tirs de 3 i 12 de 19 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 7-18, 20-20, 19-15 i 22-13.

C. CATALUNYA
MASCULINA

El Mataró Parc Boet 
campió de grup
26a jornada (29-30 d'abril)
Sant Cugat - Santa Coloma ..........100-87
CN Sabadell - Sant Gervasi ............. 71-69 
Sant Quirze - M. PARC BOET ...........68-76
Badalonès - Bisbal ............................77-45
Pia Sabadell - Sant Narcís .............. 72-74
Sant Josep - Granollers.................. 68-57
Vic - Artés........................................... 83-86

Classificació 
MATARÓ PARC BOET, 48; Sant Josep, 47; 
Vic i Sant Cugat, 45; Artés, 44; Santa 
Coloma, 41; Granollers, 38; Sant Narcís, 
37; Badalonès, 36 i CN Sabadell, 36; Sant 
Quirze, 33; Sant Gervasi, Pia Sabadell i 
Bisbal, 32.

Partit d'anada de l'eliminatòria 
prèvia a la final a quatre d'ascens

Un cop acabada la lliga i després d’una 
setmana de descans, els mataronins 
visitaran la pista del SESE en el partit 
d’anada de l’eliminatòria prèvia abans 
de la final a quatre d’ascens a Lliga EBA. 
Un partit d’on és vital aconseguir un bon 
resultat si es vol rematar a la tornada a 
l’Eusebi Millan. serien capaços de soprendre el 

conjunt taronja a la 2a meitat.

3A DIVISIÓ
NACIONAL
El títol és cosa 
d'Aliança i Canet
26a jornada (29-30 d'abril)
C. PREMIÀ - CANET.................................2-11
Sant Cugat - ALIANÇA MATARÓ ........... 1-3
Centelles - SAN JOAN VILASSAR ....... 4-2
Vacarisses - Fund. Esp. Grama........... 4-2
Montcada - ARENYS DE MUNT ............8-6
PINEDA - Montsant ................................. 1-3
Arrels - Castellar ................................... 2-3
Isur - Lliçà d'Amunt ..............................4/5

Classificació 
A. MATARÓ, 62; CANET, 60; Lliçà, 53; Va-
carisses, 52; Montsant, 42; Isur, Mont-
cada i Fund. Grama, 41; COVER PREMIÀ, 
36; Castellar, 33; Arrels i Sant Cugat, 29; 
SAN JOAN VILASSAR, 25; Centelles, 22; 
ARENYS DE MUNT, 20 i PINEDA, 11.

27a jornada (7 de maig)
ALIANÇA MATARÓ - Arrels .............. 12.15h

L'Aliança Mataró guanya a 
Sant Cugat i continua líder

Nova victòria fora de casa. | ARXIU

1  SANT CUGAT

3  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés 
(porter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez 
(1), Oriol López, Marc Caballeria, Azhar 
Chiheb, Miguel Ángel Rodríguez (1), Cris-
tian Villarín, Carlos Villarín, Amar Ceesay, 
Pol Novo (1) i Mahamadu Ceesay.

Tot i començar perdent, els 
mataronins aconsegueixen 
una treballada remuntada i 
continuen líders

En la seva lluita pel títol, el Futsal 
Aliança Mataró va sortir victoriós 
de la visita a Sant Cugat. Un par-
tit gens fàcil que es va complicar 
amb el gol del conjunt local en el 
primer tram de l'enfrontament. Els 
vermells van aconseguir la iguala-
da i el partit es va equilibrar molt, 
sense que cap dels dos equips aga-
fés avantatge.

A la segona part, el partit va con-
tinuar molt igualat, fins a 4 minuts 
del final, al 36, els visitants van 
aconseguir avançar-se en el mar-
cador. I no només això, pocs segons 
després tornarien a sorprendre els 
cugatencs amb l'1 a 3 definitiu.

www.eltotesport.com |  P. 10BÀSQUET - FUTSAL
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8  MIS IBÉRICA MATARÓ

5  ARENYS DE MUNT

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané, 
Oriol Lladó (1), Èric Florenza (3), Jordi 
Bartrés (2), Àlex Cantero (1), Marc Figa 
(1), Èric Serra, Conrad Xicota, Juan 
Sebastián Gómez (ps).

0  ALCORCÓN

1  MEDICARE SYSTEM

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

PRIMERA 
ESTATAL

Va guanyar l'Arenys de Munt, 
que encara aspira a l'ascens, 
amb un parcial de 7-3 a la 
represa 

El Mis Ibérica va guanyar el der-
bi maresmenc contra l'Arenys de 
Munt, que encara aspira a l'ascens 
tot i que ho té complicat, alhora 
que certificava la permanència a 
1a Estatal. El partit va tenir dues 
parts ben diferenciades. Una pri-
mera de ritme alt però de força 
igualtat, amb els porters molt en-
tonats, i que acabava amb 1-2, amb 
gol local marcat per Jordi Bartrés.

Però a la segona part la cosa 
va canviar i l'equip mataroní va 
donar el millor de si mateix. De 

L'equip mataroní continua en 
zona de descens, però té qua-
tre jornades per remuntar dos 
punts 

El Medicare System Mataró viatja-
va a Alcorcón en situació crítica, 
necessitat de victòries i de punts. 
Les noies d’Albert Larrea van portar 
el ritme del partit en tot moment, 
tot i no aconseguir plasmar-ho en 
el marcador. La primera part va 
acabar amb una gran ocasió d’Ai-
na Florenza per obrir el marcador, 
però, finalment, marxant al vestuari 
sense haver marcat.

En la segona part, les locals es 
carregaven de faltes intentant parar 
el joc de les de groc i negre però 
aconseguien mantenir la porteria 
a zero. Quan faltaven 12 minuts, 

seguida Àlex Cantero empatava i 
Oriol Lladó feia el 3-2. La rèplica de 
l'equip arenyenc no es va fer espe-
rar, però va ser un miratge i en uns 
minuts sensacionals Èric Florenza 
feia dos gols antològics, i després 
Figa, de penal, i Bartrés, de falta 
directa, ampliaven la diferència 
fins al 7-3, que deixant molt tocat 
l'equip visitant. De tota manera van 
reaccionar i es posaven a dos gols, 
però en el darrer minut Florenza 
ha culminat la seva gran actuació 
amb el tercer gol i el 8-5 definitiu.

Ja són a la sisena 
posició
Jornada 24
SHUM Maçanet - Palafrugell .................. 4-3
Lleida Alpicat - Barça B ........................... 3-2
Raspeig - Calafell ......................................3-5
Sant Cugat - Asturhockey ......................4-4
Vilanova - Tordera..................................... 2-6
MATARÓ - Arenys de Munt ......................8-5
GEiEG - Sant Feliu ...................................... 4-3

Classificació
Palafrugell 49; Sant Cugat 43; Astur-
hockey 41; Arenys de Munt 40; Tordera i 
MATARÓ 37; Calafell, Sant Feliu i Alpicat 
36; SHUM Maçanet 35; FC Barcelona B i 
Vilanova 31; GEiEG 18; Raspeig 4 punts.

Descans amb la feina feta
Aquesta setmana no hi ha jornada de 1a 
Estatal, i a més els mataronins afronten 
el pròxim partit a la pista del Sant Feliu 
amb la tranquil·litat d'haver assolit la 
permanència i encara amb opcions ma-
temàtiques, encara que molt remotes, 
d'aconseguir l'ascens. 

Encara queda esperança
Jornada 22
Liceo - Bigues i Riells ............................... 2-3
Rivas Las Lagunas - Las Rozas ............. 2-3
Alcorcón - MATARÓ ....................................0-1
Voltregà - Manlleu .................................... 4-2
Sferic Terrassa - Cerdanyola ................... 1-1
Gijón - Vilanova ..........................................4-1
Palau Plegamans - Sant Cugat ..............8-0

Classificació
Gijón 60; Voltregà 53; Palau Plegamans 
46; Bigues i Riells 37; Manlleu 35; Las 
Rozas 33; Alcorcón i Liceo 27; Cerdanyola 
25; Sferic Terrassa 24; Rivas Las Lagunas 
23; Vilanova 22; MATARÓ 21; Sant Cugat 7.
Partit clau al Jaume Parera
Aquest divendres a les 21.30 les mata-
ronines tenen un partit molt important 
per la permanència, ja que reben l'Sferic 
de Terrassa, que es troba 3 punts per 
sobre. Seria molt interessant guanyar 
per dos o més gols si es vol recuperar el 
gol average, ja que a la seva pista es va 
perdre per 4-2. Després encara quedaran 
quatre finals més, tot i que una és a la 
visita a Voltregà.

El Mis Ibérica guanya amb 
una sensacional segona part 

Florenza, autor de 2 gols. | EMPAR TOMÀS

OK Lliga Femenina

les madrilenyes cometien un pe-
nal que intentava transformar Ona 
Castellví sense èxit. Mig minut des-
prés, cometien la desena falta i altre 
cop Ona Castellví no va poder amb 
Bernadas, portera de la selecció 
espanyola. Començava a semblar 
que seria impossible de superar-la, 
fins que Carla Fontdeglòria va acon-
seguir-ho quan faltaven 4 minuts i 
sumar una victòria vital.

El Medicare System guanya a Alcorcón

el Esporttot HOQUEI PATINS
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A l'esquerra l'equip del Torrot CNM i a la dreta el cartell de la competició. | CEDIDA

L'equip masculí del CN Mataró 
lluitarà per recuperar la cate-
goria perduda l'any passat

A partir d'avui divendres dia 5 a 
la tarda i fins al diumenge dia 7 al 
matí, el Complex Joan Serra del 
Centre Natació Mataró acull una 
important competició de natació: 
la 22a Copa d'Espanya de clubs 
de 2a Divisió.

Hi seran presents nedadors de 
21 clubs, 3 doblant en categoria 
masculina i femenina, 9 només 
en categoria femenina i 9 només 
en categoria masculina. Entre 
aquests últims hi ha l'equip del 
Torrot-Centre Natació Mataró que 
intentarà recuperar la plaça a la 1a 
Divisió Estatal perduda l'any passat.

Els clubs participants
Els rivals de l'equip mataroní en el 
seu objectiu d'assolir un dels tres 
primers llocs que donen l'ascens 
seran: CD SEK Sierra Oeste, Club 
Natació Barcelona, Olot, Toledo, 
Sant Feliu, Fuensanta Getxo, Elche, 
Alarcos Ciudad Real, CDU Sevilla i 
Ciudad Alarcón.

En la competició femenina par-
ticiparan els equips de Gredos 
San Diego, Helios de Saragossa, 
Barceloneta, Covadonga Gijón, 

NATACIÓ www.eltotesport.com |  P. 12

Aquest cap de setmana del CN Mataró acull 
la Copa d'Espanya de clubs de 2a Divisió

Granollers, Amaya, Toledo, Sant 
Feliu, Getxo, Delfín, Stadium 
Venecia, RC Mediterráneo.

Horari de proves
La competició es desenvoluparà en 
quatre sessions en les quals es farà 
tot el programa olímpic. 

El divendres tarda des de 17.30 
h fins a les 19.45 h.

El dissabte al matí de 9.30 h fins 
a les 11.50 h, i a la tarda des de les 
17.30 h fins a les 19.20 h.

I el diumenge al matí des de les 
9.30 h fins a les 11.30 h.

L'equip del Centre Natació Mataró
L'equip del Centre Natació Mataró 
que intentarà assolir l'ascens esta-
rà format per Guillem Pujol, Roger 
Rabassa, Martí Penedès, Adrián 
Gonzàlez, Fernando Morillas, David 
Chaves, Pol Cantó, Guillem Teodoro, 
Ferran Ares, Joan Francesc 
Bocanegra i Pau Ruiz. Tots ells 
buscaran l'ascens que l'equip va 
obtenir l'any 2014 quan van quedar 
en 2n lloc a Castelló darrere del 
Las Palmas. L'any següent a Gijón 
van estar fins i tot a punt d'assolir 
l'ascens a Divisió d'Honor en que-
dar en 3r lloc, però l'any passat a 
Madrid es va perdre la categoria 
en quedar en 7è lloc.

L'equip femení del Torrot- 
Centre Natació Mataró 
competeix a Gijón en la 1a 
Divisió Estatal
Per la seva part l'equip femení del 
Centre Natació Mataró es desplaça 
a Gijón per competir en la Copa 
d'Espanya de 1a Divisió, on en les 
dues últimes temporades ha assolit 
un excel·lent 3r lloc, fregant l'as-
cens a la Divisió d'Honor.

L'equip femení ja ha estat tres 
anys a la màxima categoria estatal, 
2008, 2013 i 2014. Havia pujat a la 
màxima categoria ara fa 10 anys 
quan es va proclamar campió de 
1a Divisió a Gijón, però va baixar 
la temporada següent en quedar 
en 7è lloc.

Després va tornar a pujar l'any 
2012 quan va quedar en 2n lloc a 
Madrid. L'any 2013 es va mantenir 
obtenint el 5è lloc estatal absolut, 
però l'any 2014 va acabar en 7è 
lloc i va tornar a baixar.

Els seus rivals seran: Santa Olaya 
de Gijón, Castelló, Palma Mallorca, 
Rivas, Club Natació Barcelona, 
Fuensanta i Galaico. Pugen a Divisió 
d'Honor els dos primers classificats.
Les nedadores del Centre seran 
Berta Cantó, Carla Chaves, Maria 
Rosiñol, Marina Martínez, Clàudia 
Rodrigo, Judith Pueyo, Berta 
Cambray, Sílvia Hernàndez, Berta 
Triola, Aina Triola, Helena Ruiz i 
Júlia Tomico.
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 
En vermell: Ds., dg. i festius

El círculo  12:10  16:00  18:00  20:20  22:40  01:00  [En VOSE] 12:20

Z la ciudad perdida  12:00  16:00  18:50  21:45  00:40

Noche de venganza  12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

Nunca digas su nombre  12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

Baahubali 2: La conclusión [dv.-dg.]  21:20

Guardianes de la galaxia. Vol.2 12:00  16:20  17:45 19:10  20:35  

22:00  23:30  00:50 [dl.-dc.] 22:40       [En VOSE] 12:20

Un italiano en Noruega  12:15  15:50  18:20  20:20

Plan de fuga 16:00  18:15  20:30

John Wick: pacto de sangre 22:30  01:00

Bebe jefazo 12:15  16:00   18:10  20:20            

 [dv.-dg.] 17:00  19:10          [dl.-dc.] 17:20         [dl.-dj.] 19:30  21:40         

Fast&Furious 8 12:00  16:00  18:50  21:40  00:30

Un golpe con estilo 15:50

Nieve negra 00:45

Life 2245  01:00

Ghost in the Shell 00:40

Mañana empieza todo 22:20      [dj.] 16:30

Los Pitufos 12:15  16:00  18:00

La Bella y la Bestia 12:10  20:00            [dv.-dg.+dj.] 22:40

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

Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: 
sessió 3D

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

Stefan Zweig 18:00   20:00 (6 i 8 maig)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes            
En vermell: De dissabte a dimecres
De dilluns a dimecres els horaris es poden veure afectats 
pel Festival del Cinema

El jugador de ajedrez  16:00  20:30  22:30

Z la ciudad perdida  16:30  20:00  22:30

Nunca digas su nombre  18:00  20:40  22:40

Un italiano en Noruega 18:30  20:30  22:30

Guardianes de la galaxia. Vol.2   17:00  18:00  19:15  20:00  21:15  

22:15

A fondo 15:45

Fast&Furious 8  16:00  19:40  22:30

El bebé jefazo  16:30  18:30  19:15

Life  16:00

Mañana empieza todo 22:40

Los Pitufos 17:30

La Bella y la Bestia 17:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

 CINEMES HORARI 1770.indd   2 3/5/17   18:30



Cinema: Redacció

 El dimecres 10 de maig a les 
19.30 h la Sala polivalent del Cafè 
del Mar acollirà Venus, una pel-
lícula sobre la història de dues 
joves directores daneses que van 
convocar un càsting per filmar una 
pel·lícula eròtica de i per al sexe 
femení. En el relat, més de 100 do-
nes responen a la crida i parlen a 
càmera sobre les seves fantasies, 
desitjos i frustracions. Les directo-
res s’adonen que, sense haver-ho 
previst, aquestes sessions íntimes 
ja són la pel·lícula que buscaven.
Una trama que situa les dones com 

Venus: la sexualitat de la dona

a protagonistes del sexe, el desig i 
el paper que suposadament han 
de tenir al llit i que constitueix un 
relat de totes aquelles coses de les 
quals mai es parla.

Aquesta activitat està inclosa 
dins el Maig Intercultural i ani-
rà seguida d'un debat amb Sílvia 
Llanto per parlar sobre la vessant 
cultural de la sexualitat, i Marta 
Roqueta-Fernàndez, fundadora 
de la revista Zena i periodista es-
pecialitzada en gènere.

Organitzat per la productora 
Clack i DocsBarcelona, Venus és 
El Documental del Mes.

  

Una imatge del film

Pregunta de la setmana
A quin personatge de Toy Story 
donava veu l'oscaritzat i famós 
Tom Hanks?

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

Resposta del núm. 1768
"Neo"

Guanyadors:
· Maria Cocera Jiménez
· Josep Manel Torrent Tripiana 

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

El Documental del Mes anirà seguit d'un debat

núm. 1770 del 5 a l'11 de maig de 2017

Tot Cinemes 1770.indd   3 3/5/17   12:02



Cinemes Les estrenes núm. 1770 del 5 a l'11 de maig de 2017

DÍA DE PATRIOTAS

Una pel·lícula entretinguda que mostra 
l'atemptat terrorista de la marató de 
Boston del 2013, en la qual van morir 
3 persones i hi va haver 260 ferits. La 
investigació per trobar els autors és 
també un dels elements protagonistes.
Direcció: Peter Berg
Intèrprets: Mark Wahlberg, John Good-
man, Kevin Bacon
130min

Z. LA CIUDAD PERDIDA

Els europeus van especular du-
rant segles al voltant de l'existència 
d'una antiga civilització a la selva de 
l'Amazones. Un britànic va participar en 
nombroses expedicions a principis del 
segle XX convençut que la trobaria. 
Direcció: James Grey
Intèrprets: Charlie Hunnam, Sienna Mi-
ller, Tom Holland
140min

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

'Bye bye Man' és un ésser sobrenatural 
que persegueix als que descobreixen 
el seu nom. Tres estudiants l'alliberen 
sense voler i comencen la lluita per 
mantenir-ne l'existència en secret i 
allunyar als altres d'una mort segura.
Direcció: Stacy Title
Intèrprets: Douglas Smith,  Lucien La-
viscount,  Cressida Bonas
96min

UN REINO UNIDO

El príncep de Botswana va originar un 
conflicte internacional en contraure ma-
trimoni el 1948 amb una dona britànica. 
Enamorats per casualitat, van haver 
d'afrontar el rebuig generalitzat perquè 
els matrimonis interracials estaven 
prohibits.
Direcció: Amma Asante
Intèrprets:  David Oyelowo
105min

PASAJE AL AMANECER

Un jove fotoperiodista rep la propos-
ta de viatjar a cobrir el conflicte de la 
guerra d'Iraq, en una de les zones més 
violentes del conflicte. En acceptar la 
proposta i comunicar-la al seu entorn, 
la seva família perd l'estabilitat i es veu 
commocionada.
Direcció: Andreu Castro
Intèrprets: Elvira Mínguez, Lola Herrera
100min

EL CÍRCULO

Treballar en el Círculo, l'empresa 
d'internet més influent, és una oportu-
nitat d'or per la Mae. Amb un sistema 
operatiu innovador, unifica les adreces 
dels usuaris creant una única identifi-
cació virtual, fet que marca una nova 
era. 
Direcció: James Ponsoldt
Intèrprets: Emma Watson, Tom Hanks
110min

Tot Cinemes 1770.indd   4 3/5/17   18:11
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"Encara no sabem què fer a la Coll i Regàs" 
La Fundació Iluro inaugura la rehabilitació de la façana i programa portes obertes, però 
Mataró no té usos definits per a la joia de la corona de l'obra de Puig i Cadafalch

Patrimoni: Cugat Comas

 La Casa Coll i Regàs, l'impo-
nent casalot de Puig i Cadafalch, 
ha enllestit les obres de rehabili-
tació de la seva façana i coberta i 
la Fundació Iluro, propietària de 
l'immoble, ho va voler celebrar 
amb una inauguració. S'entén. 
A la Casa Coll i Regàs s'hi han abo-
cat esforços i Mataró la vol lluir. 
És la joia de la corona del patri-
moni modernista local i capta, o 
pot captar, l'atenció dels visitants. 
Aquest és el propòsit al voltant del 
qual s'ha de decidir què fer amb 
aquesta obra d'art. De moment 
s'han programat tres jornades de 
portes obertes, de visites, els pro-
pers mesos. 

La primera, dissabte passat, ja va 
ser un èxit de públic, segons fonts 
de la mateixa Fundació. Però a nin-
gú escapa que tant a la Fundació 
que vetlla pel que és propietat seva, 
com a la ciutat que necessita situar 
la casa als circuits turístics on es 
vol fer atractiva, necessiten po-
der "explotar" millor la Casa Coll 

i Regàs. Defi nir els usos que tin-
drà és el següent pas, encara per 
resoldre. El mateix president de la 
Fundació va demorar la decisió: 
"encara no sabem què fer-hi, però 
ho sabrem".

Pere Carles Subirà va admetre 
que "ha estat una obra divertida, 
amb complexitats tècniques, per-
què més que una casa és una obra 
d'art". El president de la Fundació 
va posar sobre la taula la necessitat 
que "el seu gran atractiu serveixi 
per auto-fi nançar-la". Subirà va 
assegurar que la ciutat ha d'apro-
fi tar "el gran potencial d'alegria 
que dona una casa com aquesta" 
i va celebrar poder-la estrenar de 
nou amb motiu de l'Any Puig i 
Cadafalch. En termes similars la 
regidora de Promoció Econòmica, 
Dolors Guillén, advocava perquè 
Mataró "aprofi ti un dels seus grans 
elements patrimonials, que ens ha 
de situar al mapa".

Queden obres pendents
A la Casa Coll i Regàs li queden 
obres pendents, sobretot a la part 

interior, un cop solucionat l'ex-
terior. La idea de la Fundació és 
seguir buscant ajudes com les que 
ha rebut per part de la Generalitat 
per a aquesta primera fase, d'un 
cost de 120.000 euros. L'equip 
d'arquitectes, liderat per Jaume 
Coll, té les següents passes del 
projecte esbossades i s'entén que 
la intenció és, sempre que hi hagi 
disponibilitat econòmica, prosse-
guir amb els treballs. Això s'ha de 
fer en paral·lel a la defi nició d'usos 
on altra vegada, amb tota pro-
babilitat, farà falta l'entesa entre 
Ajuntament, Generalitat i la ma-
teixa Fundació, al llarg del temps.

El pergamí de la primera pedra
Una de les més entusiasmades a 
l'acte d'inauguració era la senyo-
ra Mercè Coll, néta de Joaquim 
Coll i Regàs, impulsor del casa-
lot. Gràcies a ella es va descobrir 
una reproducció del pergamí de la 
primera pedra de la casa, signat a 
Mataró el 26 de maig de 1897 per 
Puig i Cadafalch, Joaquim Coll i 
Regàs la seva dona i els sis fi lls.

La façana de la Casa Coll i Regàs, dijous passat Daniel Ferrer
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L'equip de La Sirena CN Mataró a Kirishi

Mentre un servidor fa una entrada triomfal a Rússia 
que serà objecte de bromes diverses (coses de pas-
saports), l'equip afronta les 3 hores de viatge amb 
autocar fi ns a Kirishi, una ciutat de 50.000 habitants 
plena de xemeneies que marquen la seva identitat. 
Destruïda completament durant la segona guerra 
mundial, la localitat va reprendre la vida a partir 
dels anys 60 amb la construcció de la refi neria de 
petroli. Amb la 8a planta més gran d'Europa, l'em-
presa Kinef marca el ritme del poble i controla la 
piscina, hotels, autobusos o restaurants. Kinef és 
Kirishi i Kirishi és Kinef.

Després de visitar l'hotel, l'equip se'n va directe 
cap a la piscina per a fer un entrenament suau amb 

S 
ón les quatre del matí del dimecres 26 
d'abril. El cos tècnic i les jugadores de 
La Sirena CN Mataró pugen a l'auto-
car per començar un llarg viatge fi ns 

a Kirishi, a Rússia. A l'aeroport del Prat coinci-
deixen amb la delegació del CN Sabadell, amb 
qui compartiran el vol cap a Sant Petersburg 
amb escala a Zuric. A Suïssa, mentre neva a 
fora, ens expliquen les impressions prèvies de 
la fi nal a quatre. Un parell de dies més tard, 
riuran en veure que el titular és «Guanyarem 
per en Robafaves», la frase que va acabar dient 
l'holandesa Debby Willemsz amb la inestimable 
col·laboració de Clara Cambray.

El somni mataroní 
a la terra del petroliREPORTATGE

Text: Roger Castillo

Fotos: Roger Castillo

Crònica del viatge de la CNM La Sirena a la Final
Four de Kirishi, seguida in situ per Roger Castillo
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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

Sin título-2   1 9/2/17   11:19



la panxa força buida. Moment per apamar el terreny 
i comprovar que les instal·lacions són de primera 
categoria. La rutina, a partir d'aquí, serà senzilla: 
sopar, dormir, esmorzar, entrenar, dinar, entrenar, 
sopar, dormir... Tot plegat, és clar, amb espai per a 
massatges, xerrades i visionat de vídeos per acabar 
d'afi nar els detalls del debut contra el Kirishi.

A l'hotel amb Sabadell i Olympiacos

Al menjador de l'hotel les mataronines comparteixen 
espai amb el Sabadell i l'Olympiacos. La germanor 
guanya pes el dijous, un dia d'espera pacient. Després 
de l'entrenament matinal, els dos equips catalans 
comparteixen bus en un trajecte curt de menys de 
cinc minuts. Tenen temps de cantar-li l'aniversari feliç 
a Paula Leitón i d'entonar el primer bequetero del 
viatge. A la seva manera, les Santes han fet acte de 
presència a Rússia tres mesos abans de celebrar el 
desvetllament bellugós. A la tarda, Bonca i Pavlidis, 
el tècnic d'Olympiacos, es posen d'acord per com-
partir una part de l'entrenament i entrar en ritme 
de competició. Pau Cardenal, mentrestant, continua 
remullant-se per fer entrenaments específi cs amb 
les més petites de l'equip.

La delegació del CN Mataró s'amplia al vespre 
amb l'arribada del president i el director esportiu, 

que arriben acompanyats per l'alcalde i el regidor 
d'esports. També hi treuen el cap els responsables 
de la LEN i Miki Oca, el tècnic de la selecció espa-
nyola. Les mataronines transmeten convicció i la 
capitana Marta Bach ens recorda que sempre donen 
el millor de si en els reptes importants. El debut a la 
fi nal a quatre és il·lusionant i és un nou esglaó per 
a un equip que només sap fer passes cap endavant. 

Divendres arriba el torn de presentar la competició 
de forma ofi cial poques hores abans del seu inici, 
en una decisió insòlita i incomprensible. Més encara 
quan la LEN opta per prioritzar la roda de premsa 
institucional per davant de l'esportiva. Tot plegat 
és força ridícul. Ciara Gibson, amb un anglès molt 
més digne que el del traductor, haurà de dinar més 
tard que les seves companyes després de respon-
dre una única pregunta. Encara té sort: la Kiley, la 
representant del Sabadell, se'n va sense obrir boca.

El Mataró juga la primera semifi nal a les 18h. Ho fa 

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

Reportatge
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Intentarem 
aconseguir alguna 
cosa més la pròxima 
vegada”

Kirishi. L'alcalde David Bote sortirà de l'edifici (situat 
davant una estàtua gegant de Lenin) amb una nina 
russa immensa que conté una ampolla de vodka a 
dins. Els tòpics russos no fallen.

La piscina torna a estar plena a vessar hores abans 
dels partits per veure desfilar els campions del planter 
del Kirishi. Aquesta final a quatre és una festa local 
sense precedents que només pot acabar amb un títol 
rus. El partit entre Sabadell i Mataró és vibrant. Tot 
i el 4 a 0 de sortida, les mataronines remunten amb 
un parcial de 0 a 5. Cada cop són més a prop de les 
vallesanes. Malgrat la derrota final, la sensació és 
de satisfacció per haver-les posat contra les cordes. 
El Mataró ja és el quart millor equip d'Europa i té l'am-
bició necessària per tornar a trepitjar aviat la final a 
quatre. Ona Meseguer ens ho deixa clar: «Intentarem 
aconseguir alguna cosa més la pròxima vegada». En 
els següents minuts totes elles presenciaran una fi-
nal vibrant. El Kirishi, després de 10 participacions 
fallides a la F4 en els darrers 12 anys, i amb alguna 
ajuda arbitral, ja és campió d'Europa.

Dissabte a la nit arriba el moment del sopar d'equip, 
amb pizzes que trenquen el ritme gastronòmic en-
sopit d'aquests dies i discursos que havien esperat 
pacientment l'instant idoni per a ser pronunciats. Més 
tard, una part de l'equip compartirà la celebració de 
la darrera nit a Kirishi amb jugadores del Sabadell 
i del conjunt rus. El director de Kinef, mentrestant, 
haurà de ser acompanyat a casa en un estat d'em-
briaguesa evident.

Diumenge es repeteix el patró del primer dia. Més 
de 12 hores de viatge fins a Mataró difícils de gestionar. 
En Florin, el tècnic, aprofitarà el primer tram de viatge 
per editar un vídeo de record de l'estada a Kirishi. A 
Sant Petersburg, ens acomiadem de l'Anna, que ha 
estat una guia magnífica i eficient des del primer dia. 
La tornada fins a casa és feixuga i encara hauran de 
passar uns dies perquè les jugadores valorin la gesta 
que han aconseguit aquesta temporada a Europa. El 
2017 serà l'any en què han tastat la primera final a 
quatre. Kirishi, la ciutat  que les ha situat a l'elit mun-
dial. Aquest viatge no l'oblidaran mai.

en una piscina plena a vessar i amb una grada lateral 
ocupada per jugadors de les categories inferiors del 
Kirishi. Quan s'asseuen, formen una bandera gegant 
de Rússia amb els colors de les seves samarretes. 
Durant el partit, animaran al ritme d'un director 
d'orquestra sensacional. Els balls tradicionals fan 
acte de presència abans dels parlaments. El director 
general de Kinef rep els millors aplaudiments de la 
tarda després de parlar i cada cop que és enfocat a 
la pantalla gegant. I les grades, és clar, animen al crit 
de «KI-NEF!», el patrocinador de l'equip que també 
està al darrere dels cotxes d'alta gamma que utilit-
zen les jugadores del Kirishi que formen la columna 
vertebral de la selecció russa.

Durant el partit les catalanes aniran de menys a 
més i Bonca ens dirà que han sortit «despistades». 
Malgrat la derrota, és una fita històrica per a l'es-
port mataroní. A mesura que passin les hores, les 
jugadores s'aniran refent de la desfeta i s'adonaran 
que han lluitat a bon nivell. Les mataronines viuran 
des de la grada bona part de la segona semifinal, 
però ja van cap a l'hotel quan els penals certifiquen 
l'eliminació del Sabadell.

Dissabte costa més

Dissabte tot costa una mica més, però la tristesa ha 
quedat arraconada per la motivació de pujar al podi 
europeu. El dinar s'avança a quarts d'una per descan-
sar una mica mentre la delegació institucional mata-
ronina s'endinsa pels passadissos de l'Ajuntament de 
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perquè “hi ha qui diu que la fi -
bromiàlgia no existeix” i va infor-
mar que “és una malaltia recone-
guda pels organismes científi cs 
internacionals”.

Blanch va explicar que els di-
ners aniran destinats a la inves-
tigació que realitza la Unitat de 
les Síndromes de Sensibilització 
Central, la qual té diversos objec-
tius: des d'investigar i fer avenços 
científi cs a tractar els pacients. 
D'entre els seus objectius, un dels 
punts més complicats segons el 
doctor és el d'educar al pacient i 
al seu entorn.

Deures per als pacients
Blanch també va encarregar deures 
als pacients presents a la xerrada 
per impulsar la seva pròpia recu-
peració. “És molt més fàcil pren-
dre's una pastilla que anar a fer 
exercici físic”, però va destacar la 
importància de la implicació del 
pacient per a la seva pròpia recu-
peració.  | L.M.

 L'associació d'Afectats de 
Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de 
Mataró i el Maresme (AFIMAT) 
va recaptar 1.700 euros durant la 
projecció al Foment Mataroní de la 
pel·lícula 'Sonata per a Violoncel'. 
L'acte d'entrega de la recaptació 
dels diners, els quals aniran des-
tinats a la investigació que realit-
za l'Hospital de l'Esperança, va 
tenir lloc seguit d'una xerrada a 
la Fundació Hospital de Mataró 
a càrrec del Doctor Josep Blanch.

La Fibromiàlgia i la Síndrome de 
Fatiga Crònica s'estudien conjun-
tament perquè “es creu que es de-
uen a alteracions del sistema ner-
viós central”, va informar Blanch 
durant l'entrega de la recaptació. 
Segons el Doctor, “la malaltia té 
dues cares: el cansament i el do-
lor”, fet que les converteix en pa-
tologies comunes.

Una patologia reconeguda
Blanch va aprofi tar per desmentir 
alguns rumors sobre la malaltia 

Els diners van ser recaptats per AFIMAT durant la 
projecció de la pel·lícula 'Sonata per a Violoncel' 

1.700 euros per a la 
Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica

 Una vegada al mes, el dia 25 en 
concret, el Teixit de Dones Mataró 
convoca una concentració davant 
l'Ajuntament de Mataró per a fer 
memòria i retre homenatge a les 
víctimes de les violències masclis-
tes. Amb l'objectiu de donar visibi-
litat a les agressions de gènere, de 
reclamar el compromís polític per 
erradicar la violència de gènere i de 
mostrar el seu rebuig a qualsevol 
forma de violència verbal, física 
o emocional.

Durant la concentració d'abril 
es va poder escoltar el vídeo realit-
zat per un Institut d'Albacete que 
s'ha viralitzat. El muntatge conté 
un centenar de comentaris de ti-
pus masclista o discriminatori que 
sovint les dones senten dir des de 
la infantesa. El vídeo té la volun-
tat de mostrar tot aquell tipus de 
discriminació que passa desaper-
cebuda en la vida quotidiana de 
les persones. | L.B.

Nova concentració al crit 
d''Ens volem vives!' 

Per una societat 
igualitària, no a les 
violències masclistes

El Dr. Josep Blanch va fer una xerrada a la Fundació Hospital 

La concentració

25

El dia 25 de cada mes 
Teixit de Dones repeteix 
convocatòria contra les 
violències masclistes

 Cedida 

 Daniel Ferrer 
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CEO Salomó&Bonet-Godó Cedida

C/ Montserrat 54 -1 Mataró 08302
Tel. 937 570 000
Oficines també a : Barcelona, Palma de Mallorca, Eivissa i Madrid.
+ De 70 professionals al seu servei www.salomobonetgodo.com

  Com cada any per aques-
tes dates hi ha novetats en la 
campanya de la renda. Des de 
Salomó&Bonet-Godó Asesores 
ofereixen els següents consells 
pràctics perquè el tràmit sigui 
senzill i benefi ciós.

A la feina
Recopili els justifi cants de les des-
peses deduïbles -quotes sindicals, 
col·legials, despeses de defensa 
jurídica per litigis laborals, cer-
tifi cacions. L'empresa ens ha de 
quantifi cat les remuneracions en 
espècie percebudes. Les indem-
nitzacions per acomiadament te-
nen un tractament fi scal específi c.

Lloguers d'immobles
La deducció total dels interes-
sos, despeses de fi nançament i 
de les Despeses de Reparació i 
Conservació té com a límit l'im-
port dels ingressos íntegres del bé 
o dret. Apliqui la Reducció del 60% 
per lloguer d'habitatges. 

Què he de 
tenir en compte 
a l'hora de fer la 
declaració?

Capital mobiliari
Hem de tenir documents acredi-
tatius i certifi cats dels diferents 
tipus de rendiments, així com ren-
diments derivats d'operacions re-
alitzades sobre actius fi nancers 
o de contractes d'assegurances i 
operacions de capitalització.

En la seva activitat empresa-
rial o professional
Tingueu present els ingressos 
i despeses, llibres de registres i 
llibres de comptabilitat, paga-
ments fraccionats i justifi cants 
de retencions practicades a pro-
fessionals. Tingueu present que les 
despeses per atencions a clients o 

proveïdors seran deduïbles amb el 
límit de l'1% de l'import net de la 
xifra de negocis durant el període  
impositiu.

Guanys i Pèrdues Patrimonials
Tots els guanys patrimonials que 
procedeixin de transmissions s'in-
tegraran a la base imposable de 
l'estalvi, amb independència de 
la seva antiguitat

Atribució de rendes
Recordeu atribuir-vos les rendes 
generades per  comunitats de béns, 
societats civils i herències jacents, 
també les societats civils amb ob-
jecte mercantil.  

Salomó&Bonet-Godó Ase-
sores fa recomanacions de 
cara a preparar la renda

Renda
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Dogi compra la maresmenca QTT
El gegant tèxtil català mantindrà la producció com a nova unitat de negoci, amb el 
mateix equip al capdavant

Empreses: Redacció

 L'empresa Dogi ha adquirit 
Qualitat Tècnica Tèxtil, més co-
neguda com a QTT. Amb seu a 

Argentona, al Polígon del Cros, 
QTT és un grup de societats amb 
fi lials a Portugal i els Estats Units 
especialitzada en disseny i pro-
ducció d'articles de moda per a 

dona i infantil. El 2016 QTT va 
registrar una facturació de 16,1 
milions d'euros i un EBITDA ope-
ratiu d'un milió. El valor total de 
l'empresa a efectes de transacció 

AMB EMPENTA
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L'adquisió de QTT s'emmarca en un pla ambiciós que Sherpa Capital 
va engegar en 2015 per edifi car a partir de Dogi un grup tèxtil de 
200 milions d'euros el 2020. El fons, que va refl otar l'empresa,es va 
aliar l'any passat amb Fidentiis per explorar diferents oportunitats 
de compra. El 2016, Sherpa va reordenar l'estructura societària de 
Dogi per cimentar la construcció d'aquest grup.

Objectiu: 200 milions

ha estat de 2.424.058 euros dels 
quals 662.029 es pagaran en ac-
cions de Dogi valorades a preu 
de mercat.

L'adquisició de QTT s'emmar-
ca en la tàctica del gegant Dogi 
de crear un grup tèxtil rellevant 
incorporant una nova unitat de 
negoci, que treballi amb teixits al-
ternatius als produïts tradicional-
ment per l'empresa. Dogi mantin-
drà l'actual equip directiu de QTT 
al capdavant de la nova unitat, i 
explica que l'operació li produirà 
"importants sinergies operatives 
i comercials".

Aquesta és la segona operació 
d'aquest tipus en dos anys, ja que 
el 2016 Dogi va adquirir la mata-
ronina Treiss, especialitzada en 
disseny de roba i control de la ca-
dena de subministrament per a 
grans cadenes de moda. 

La intenció del gegant tèxtil ca-
talà és passar de ser un fabricant 
de teixits elàstics a ser un grup 
tèxtil diversifi cat amb més pes al 
sector de la moda.
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Mercat de la flor, a la conquesta de França
Obre nova seu a Tolosa amb una previsió d'exportacions de fins a 20.000 plantes set-
manals en l'arrencada del projecte 

Empreses: Redacció

 El cultiu de planta ornamen-
tal catalana s'internacionalitza. 
Aquesta setmana ha obert a Tolosa 

una "rèplica" del Mercat de Flor i 
Planta Ornamental de Catalunya 
amb l'objectiu de conquerir el 
mercat francès, des de la fronte-
ra i fi ns a la Bretanya, passant per 

Bordeus. Aquesta delegació es va 
començar a gestar ara fa un any, 
en plena recerca de solucions a la 
caiguda de la producció dels dar-
rers anys: "Volem tornar als nivells 

AMB EMPENTA
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"Volem fer allà un refl ex del Mercat d'aquí", comenta Pastó. 
Inicialment la previsió és enviar dos camions cada setmana, di-
lluns i dimecres, de manera que dimarts i dijous –els dies forts de 
mercat a França– hi hagi el producte més fresc. Pel que fa al volum, 
això es tradueix en un centenar de carros, entre 15.000 i 20.000 
plantes setmanals, en funció de la mida. 

Dos camions a la setmana

d'abans de la crisi i per això cal 
obrir nous mercats. França és un 
lloc on la planta és molt aprecia-
da i es pot vendre una mica més 
cara", explica el director del pro-
jecte i president en excedència del 
Mercat, Josep Pastó. En l'arrencada 
del projecte s'exportaran al vol-
tant de 20.000 plantes setmanals. 

El minorista francès és un client 
de prestigi per als productors de 
fl or i planta ornamental catalans, 
sobretot durant la primavera. La 
tradició per les fl ors és allà molt 
més marcada i, a més, la clima-
tologia catalana permet avançar 
algunes setmanes la temporada 
de determinades espècies, sobre-
tot de planta fl orida de jardí. Els 
productors catalans ho noten i 
cada vegada són més els clients 
del sud de França que es desplacen 
fi ns al Mercat de Flor i Planta de 
Vilassar de Mar a buscar producte. 
Ara, amb l'obertura a Tolosa, ho 
tindran més a prop: "Ens hem de-
cidit anar-los a buscar nosaltres", 
explica Josep Pastó. 
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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 

TREBALL

SE PRECISA MASAGISTA erótica. 
698.440.966 
SE NECESITA comercial para hoste-
lería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Curriculum a: mo-
reno@csmhosteleria.com
JOVE ESTUDIANT 20 ANYS. Cerca 
feina per caps setmana o jornada 
completa la temporada d’estiu. 
Experiència en restauració, ma-
gatzem i reposador. Responsable i 
seriós. 605.645.386 (matins o nits)
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 

TREBALL

SE OFRECE MUJER de limpieza. 
663.317.041 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
interna, por horas, ayudante cocina, 
camarera. 631.651.863 /631.511.421 
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
Experiencia. 632.739.426 
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños. 
Experiencia. 617.695.715 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA 
662.234.905 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/
hora. 671.758.604 
CANGURO Y/O DE CUIDADO de 
mayores. Experiencia y referenci-
as. Tel. 603.530.640 (Sabrina). 

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 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

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 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO 
armarios, correas persianas, grifos, 
wc, pintura. Tel. 631.780.607
MUDANZAS, TRANSPORTE 
NACIONAL / internacional / 
pequeños recorridos. Ikea, 
Bricodepot... desde 20 €/hora. 
615.478.539
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
MASAJES EMMA. 662.257.120
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
MASAJES DESCONTRACTURANTE/ 
RELAJANTE, fl ores de Bach, Reiki, 
terapias naturales. 622.357.055 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
ANTENES, INTÈRFONS, WIFI i cà-
mares de seguretat. 636.228.830 

núm. 1770 del 5 a l'11 de maig de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics
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CENTRE: Publicitat Fermalli 
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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

REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 Whatsapp 
MANICURA /PEDICURA. HORES con-
venir. 653.354.519 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 

TAROT

CONSIGUE EL CAMBIO consulta a: 
alejandrasorianoterapeuta.es, Llama 
al: 627.815.656 
TAROT EVOLUTIVO, SANACIÓN ener-
gética, Reiki, Kinesiologia 20€ la 
hora AS 627.815.656

CONTACTES

MARIA, 30 AÑOS, CATALANA, ma-
sajes eróticos, lingam, prostático....
lencería y juguetes 675.990.050.
Particular 
NOVEDAD MARINA ERÓTICA 22 
años. 631.129.242 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
688.253.126 
MATARÓ. LORENA 28. Sensible, 
guapa, rubia. Recién llegada. Ven 
a conocerme. Casa particular. 
698.359.037 
SEPARADA, DISCRETA, 30 AÑOS. 
Limpia. Particular. 603.341.763 
CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 
Zona Habana. Ronda Cervantes. 
615.719.971 
NURIA 26 AÑOS fi sioterapeuta par-
ticular muy sensual particular tlf. 
631.448.847 
NOIA MADURA MASAJISTA Calella 
691.972.070 
MASSATGISTA GUAPISIMA 110P 
667.955.000 Mataró 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536 

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!
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sumades a la seva oferta comerci-
al, creiem que la Plaça Gran és un 
dels espais amb més possibilitats 
d’atracció de visitants de Mataró 
i per això creiem que s’ha de po-
tenciar amb aquest projecte de 
reforma”, diu Fernàndez.

Nous paviments, noves parades
Per altra banda, també es vol rea-
litzar una reorganització de l’espai 
públic de la plaça, per tal d'in-
crementar-ne l’interès comerci-
al, turístic i patrimonial i millorar 
la seva accessibilitat. En concret, 
es preveu substituir el paviment 
de la plaça, col·locar-hi un nou 
mobiliari, ordenar les parades de 
marxants, modernitzar les seves 
estructures i aconseguir una imat-
ge homogènia.

La intervenció integral a la pla-
ça Gran també inclourà un estudi 
arqueològic de les restes romanes 
que hi ha al subsòl de la plaça, així 
com prospeccions geofísiques per 
confi rmar l’existència d’un espai 
soterrat d’enormes dimensions, la 
"sala" que no s'hi ha trobat. | Red

 La reforma de la Plaça Gran de 
Mataró torna sobre la taula. A ins-
tàncies del grup municipal de CiU, 
el grup del Pdecat al Congrés ha 
presentat una esmena als pressu-
postos generals de l’Estat dema-
nant una partida de dos milions 
per a aquest espai del centre de 
la ciutat. Per a Quim Fernàndez 
“La rehabilitació de la Plaça Gran 
servirà per reactivar el Nucli Antic 
perquè faci de motor de l’activitat 
comercial del centre de la ciutat”.

 Rellançar l’espai de la Plaça 
Gran –a tocar de Can Cruzate, 
on CiU ja va proposar fer-hi “un 
Guggenheim” fa mesos– és un dels 
grans objectius del Pla d’Impuls 
del Centre Històric del govern. El 
projecte contempla la rehabilita-
ció integral de l’edifi ci modernista 
del mercat de la plaça Gran, obra 
dels arquitectes Emili Cabanyes i 
Josep Puig i Cadafalch. L’objectiu 
és adaptar l’edifi ci, que avui acull 
12 parades, a possibles nous usos 
gastronòmics.“Per les característi-
ques històriques, arquitectòniques 
i patrimonials d’aquest entorn, 

El Pdecat vol que es destinin dos milions dels PGE per 
reformar-la i destinar-la a nous usos 

El Pdecat aposta per la reforma 
de la Plaça Gran

  PUMSA està fi nalitzant les obres 
d’urbanització de la nova plaça 
pública Ventura Ametller. Situada 
al carrer de Cosme Churruca, serà 
l’espai d’accés al nou edifi ci de l’Es-
cola Angeleta Ferrer que entrarà 
en funcionament el curs vinent 
2017-18 i que ara està en procés 
de construcció.

La plaça té una superfície de 
900 m2 i està previst que s’hi situï 
mobiliari urbà, enllumenat públic 
i arbres. L’espai està ubicat al tram 

del carrer Cosme Churruca com-
près entre el carrer Federico Carlo 
Gravina i el Camí Ral.

Està previst que contingui una 
zona de joc infantil dividida en 
dues parts pensades per franges 
d’edat diferents i amb terra de 
cautxú. Les obres, que es preveu 
que fi nalitzin al mes de maig, van 
a càrrec de Hidráulica y Obras, SA. 
i suposen una despesa de quasi 
140.000 euros (IVA inclòs). | L.Mulà

Durà el nom de Ventura 
Ametller 

PUMSA urbanitza la 
plaça  del costat de 
l’Angeleta Ferrer

Panoràmica de la Plaça Gran, en l'actualitat 

Visita d'obres a l'Angeleta

4

D'aquí a quatre mesos, 
al setembre, han de 
començar les classes al 
nou Angeleta Ferrer

 Cedida 

 Daniel Ferrer 
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  Del 4 al 7 de maig l’Espai Firal 
del Nou Parc Central novament 
acollirà més de 150 vehicles tu-
rismes i vehicles comercials i in-
dustrials exposats a la venda, en la 
novena edició de la fi ra dedicada 
al vehicle d’ocasió, km.0 i nou en 
condicions excepcionals.

En més de 3.000 m2, quedaran 
representades quasi una vintena 
de marques punteres del sector de 
l’automòbil i industrials, consoli-
dant així a Mataró com a capital au-
tomobilística. Una exposició amb 
el principal objectiu de potenciar 
el sector i on els concessionaris ex-
posaran vehicles d’ocasió, km.0 i 
nous en condicions excepcionals.

Seguretat i manteniment
Aquest any la fi ra comptarà amb 
un nou producte en exposició, un 
producte directament relacionat 
amb la seguretat, el manteniment 
i la bona conservació de vehicles: 
una extensa gamma en portes i au-
tomatismes per a garatges i etc... 
Tot i que les ajudes del govern, 
l’anomena’t Plan PIVE, ja no està 
en vigor, el seu efecte ha quedat di-
luït, ja que són les marques les que, 
assumint elles el cost, ofereixen 
atractius descomptes a fi  i efectes 
de mantenir el ritme ascendent en 
la matriculació de vehicles nous.

El Parc Nou acull la novena
edició de Motor Total 

Quatre dies de cotxes 
amb ofertes 
inigualables

La Fira Motor Total  Arxiu 

Ciutat
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de l’autor era la mateixa.

Identificat
Els agents va poder identifi car una 
persona que encaixava amb l’autor 
dels fets i a més al sospitós li cons-
taven diversos antecedents per de-
lictes molt similars. Finalment, les 
investigacions van concloure que 
s’havia identifi cat el presumpte 
autor dels fets i el grup dedicat a 
robatoris violents de la unitat d’in-
vestigació de Granollers va iniciar 
la seva recerca. Els agents van sa-
ber que l’home es movia intermi-
tentment per tres domicilis -dos 
a Mataró i un a Argentona- amb 
la intenció de despistar la policia 
i evitar la seva localització. El 25 
d'abril el van localitzar i detenir el 
presumpte agressor en un carrer 
de Mataró.

A presó
El detingut, que acumula diversos 
antecedents per fets similars, va 
passar a disposició judicial dime-
cres passat, 26 d’abril, davant del 
jutjat de guàrdia de Granollers, que 
va decretar el seu ingrés a presó.  | 
Redacció - ACN.

  Els Mossos d'Esquadra van de-
tenir dimarts passat un home per 
haver atracat dues gasolines en 
un mateix dia a la Roca del Vallès 
i Maçanet de la Selva. L'arrestat, 
de 50 anys, nacionalitat espanyola 
i veí de Mataró, amagava el rostre 
amb un casc de moto i feia servir 
una escopeta per amenaçar les 
seves víctimes. El lladre, que acu-
mula diversos antecedents per fets 
similars, va passar dimecres passat 
a disposició judicial davant del jut-
jat de guàrdia de Granollers, que 
va decretar el seu ingrés a presó.

Els Mossos van saber pels volts 
de la una del migdia del passat 3 
de març que un home que oculta-
va el rostre amb un casc de moto 
integral va assaltar una gasolinera 
de la Roca del Vallès. L’agressor va 
amenaçar el treballador amb una 
escopeta, va sostreure 472 euros 
de la caixa enregistradora i va fugir 
amb una motocicleta. 

Unes hores després, al voltant 
de les nou del vespre, van atracar 
una altra benzinera de Maçanet de 
la Selva i el 'modus operandi' que 
es va utilitzar coincidia amb l’an-
terior atracament i la descripció 

L'arrestat amagava el rostre amb un casc de moto i feia 
servir una escopeta per amenaçar les víctimes 

Detenen un mataroní per robar 
en dues benzineres en un dia

 Dissabte passat al migdia l'alcal-
de David Bote i el regidor d'esports 
de Mataró Josep Maria Font van 
assistir a una trobada institucional 
amb Konstantin Timofeev, el cap 
de l'administració local de Kirishi, 
localitat de prop de 50.000 habi-
tants que acollia la fi nal a quatre 
de l'eurolliga de waterpolo femení. 
En la trobada també hi eren pre-
sents l'alcalde i la regidora d'es-
ports de Sabadell així com repre-
sentants de la Secretaria General 
de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya.

El representant rus va instar els 
membres de la delegació catalana a 
estrènyer els llaços en una trobada 
celebrada al consistori de Kirishi. 

Promocionant Mataró
Durant la seva exposició, l'alcalde 
de Mataró va remarcar la impor-
tància del waterpolo per a les dues 
localitats i va posar en valor els 
atractius de la capital del Maresme, 
destacant el passat tèxtil de la ciu-
tat, el potencial turístic i esportiu 
i l'aposta per l'educació superior.
Durant la trobada, els represen-
tants dels diferents governs han 
compartit inquietuds sobre l'ha-
bitatge, l'atur o el benestar soci-
al dels ciutadans. | Roger. Castillo.

L'Alcalde de la ciutat russa 
rep a Bote i Font 

El waterpolo femení, 
lligam entre Mataró, 
Sabadell i Kirishi

Els Mossos d'Esquadra van procedir a la detenció

La recepció  R Castillo 

 Arxiu
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 Mataró va acollir per primera ve-
gada un taller de cuina de mercat 
adaptat a persones que pateixen 
disfàgia, una malaltia caracteritza-
da per la dificultat d’empassar-se el 
menjar que és cada vegada més fre-
qüent. Per tal d’evitar els triturats 
els cuidadors i pacients que van 
participar en el taller van aprendre 
a cuinar plats amb productes de 
la temporada, gustosos i atractius.

El CSdM, pioner
El Consorci Sanitari del Maresme, 
pioner a l’Estat i referent inter-
nacional en aquesta patologia, 
va organitzar la iniciativa en col-
laboració amb la Fundació Alícia 
i el suport de la Societat Europea 
de la Disfàgia (ESSD) i la Fundació 
de Recerca en Gastroenterologia 
(Furega). | L.B.

Cada cop més gent té 
dificultat per empassar bé 

El primer taller de 
cuina per a afectats 
de disfàgia

El taller de cuina

84

Un 84% de les persones 
amb malalties neurode-
generatives, un 50% dels 
que han patit un ictus i 
un 25% dels malalts de 
càncer de cap i coll es ve-
uen afectats per aquesta 
malaltia.

 Cedida 
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en la nostra societat i en els infants.
Les Jornades Valldemia Innova 

començaran amb un acte intern 
del centre en el qual s'enterrarà 
una Càpsula del temps que restarà 
oculta durant 25 anys. A la tarda del 
dia 5 de maig, el mestre, pedagog 
i escriptor Jaume Cela i el director 
del MIT Auto-ID Laboratory de 
Massachussets, Brian Subirana, 
oferiran propostes per a l'educació 
dels nostres infants i joves.

El dissabte 6 de maig al matí 
tindrà lloc una sessió amb dues 
ponències més a càrrec de Juanjo 
Fernández i en Ferran Ruiz, segui-
des de sis tallers per exposar pro-
postes pedagògiques. Les jornades 
són gratuïtes però requereixen ins-
cripció prèvia. | LM.

 Avui divendres 5 i demà dis-
sabte 6 de maig l'escola Maristes 
Valldemia organitza les I Jornades 
Valldemia Innova per refl exionar 
sobre l'educació a Mataró. Les 
Jornades, sota el lema 'Educar 
pel futur', van adreçades a tots 
els participants del món educatiu 
on poder compartir i aprendre els 
uns dels altres: educadors, estudi-
ants de magisteri, joves, famílies o 
professionals de l'àmbit educatiu, 
entre d'altres.

L'educació emocional
Es preveu tractar àmbits com 
l'acompanyament i educació emo-
cional de les persones, la creativi-
tat, les millores metodològiques o 
l'impacte de les noves tecnologies 

El centre educatiu organitza actes en el marc de les 
celebracions del 200 aniversari de la Institució Marista 

Les Jornades Valldemia Innova: 
un espai de reflexió educativa

 El Centre Cívic Rocafonda va 
acollir una sessió informativa i de 
treball impulsada per la regidoria 
de Benestar Social, Convivència i 
Política Social d’Habitatge a tra-
vés del Programa de Suport de les 
Comunitats de Veïns per oferir re-
cursos als presidents de les comu-
nitats per treballar problemàtiques 
diverses. 

La sessió, presidida per la re-
gidora Isabel Martínez, va oferir 
eines per treballar problemàtiques 
com la morositat en el pagament 
de les quotes en les comunitats de 
veïns, les defi ciències en la ges-
tió de la comunitat, la manca de 
manteniment dels habitatges amb 
l’afectació a tercers, la no respon-
sabilització dels propietaris i les 
ocupacions, entre altres temes.

A la sessió també van assistir el 
degà de l’Il·lustríssim Col·legi d’Ad-
vocats de Mataró, Julio Naveira, i el 
secretari gerent de la Cambra de la 
Propietat de Mataró i el Maresme, 
Antoni Martí.

La potencialitat de la mediació
Des del Servei de Mediació es va 
recalcar la importància de la me-
diació a les comunitats per la cerca 
de compromisos i la millora de la 
convivència en l’entorn de la co-
munitat i el barri. | L.B.

L'Ajuntament l'organitza a 
Rocafonda-El Palau

Formació pels 
presidents de 
comunitats de veïns

6

Demà dissabte es faran 
tallers per exposar pro-
postes pedagògiques 
diferents

1

Es tractaran àmbits 
com l'acompanyament i 
educació emocional de 
les persones

Valldemia acull les jornades

La sessió informativa Cedida 

 Anna Aluart 
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Daniel Ferrer

Cultura

40 anys de la balena de Mataró 
Amb motiu de l’aniversari de la troballa, Can Serra exposa l’esquelet de l’animal i 
descobreix la història de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró 

Exposicions: Laia Mulà

 "El viatge de la balena de Mataró" és el nom que 
rep l’exposició inaugurada al Museu de Mataró que es 
podrà visitar fi ns al 3 de setembre de 2017. La mostra 
combina dos temes: l’exposició sobre la balena que 
va ser trobada l’any 1977 a les costes de la ciutat i la 
trajectòria i tasca de la Secció de Ciències Naturals 
del Museu de Mataró, la qual es va consolidar tam-
bé fa quaranta anys.

L’equip de Submon - Serveis Ambientals Marins - 
són els comissaris de l’exposició, els quals han aportat 
material per ampliar la informació i conèixer millor 
la vida de l’animal. Jordi Sánchez, responsable de 
projectes de Submon, va participar de la inaugura-
ció de l’exposició, presentada pel regidor de Cultura, 
Joaquim Fernández. La inauguració també va comp-
tar amb la presència d’Anna Capella, Directora del 
Museu de Mataró, així com Marta Comerma, tècni-
ca del Patrimoni Natural, entre altres personalitats.

L’exposició planteja un itinerari amb quatre trams 
pensat perquè els visitants coneguin no només la 
història de la balena, sinó que també descobreixin 
altres cetacis que viuen al Mediterrani i la tasca de 

la Secció de Ciències Naturals del Museu.

Una descoberta que va impactar als ciutadans
Al març de 1977 un grup de pescadors va descobrir 
a la platja de Vilassar un animal de grans dimensi-
ons. Plens de curiositat van decidir traslladar-lo a 
Mataró, on van descobrir que es tractava d’una cria 
de balena de quasi 12 metres de llargada que s’hauria 
separat de la seva mare per causes desconegudes.

Els pescadors es van posar d’acord amb el Club 
Nàutic de Mataró per posar durant uns dies l’animal 
a la piscina gran del centre. Després van netejar i 
pintar els ossos i, l’any 1984, van exposar l’esquelet 
en una exposició monogràfi ca a Can Serra, el mateix 
espai que ara acull l’exposició, per recordar aquella 
troballa que va sacsejar els maresmencs.

La Secció de Ciències Naturals del Museu de 
Mataró, coprotagonista de la mostra
L’exposició també servirà per conèixer la història 
d’aquesta secció del Museu que va néixer a l’inici 
dels anys 70 i que es va constituir com a secció l’any 
1976. L’arribada de la balena va consolidar la seva 
tasca voluntària.

Molta gent
recorda la
descoberta
de la balena
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“Quan renuncies al teu passat, aquest acaba 
tornant a aparèixer i s'enfronta a tu” 
Parlem amb Marc Molina, membre de Factea i director teatral de 'Tractat de Blanques' que 
s'estrena a Can Gasol

Teatre: Laia Mulà

   Marc Molina és mataroní. 
Dirigeix 'Tractat de Blanques', un 
monòleg protagonitzat per Carme 
Pla que s'estrena a Can Gassol el 
5, 6 i 7 de maig dins del cicle 'Fet 
a Mataró'. És el sisè projecte de 
Factea Produccions.

De què tracta l'espectacle 
'Tractat de Blanques', escri-
ta pel dramaturg Enric Nolla?
És la història d'una immigrant que 
intenta esborrar la seva identitat 
per viure com si fos una persona 
nascuda aquí. Fins i tot és racis-
ta amb la gent vinguda de fora. 
'Tractat de blanques' és un petit 
diàleg que estableix la protagonis-
ta amb una aprenent del seu ofi ci 
també immigrant, a qui li ensenya 
què ha de fer per renunciar a ser 
una negra i convertir-se en una 
noia absolutament occidental. 
L'obra ensenya que quan renun-
cies al teu passat, aquest acaba tor-
nant a aparèixer i s'enfronta a tu.

Per què vas escollir aquest 
monòleg? Què té que el faci 
especial?
El text és atractiu i tot un repte per 
la temàtica que tracta: la immi-
gració. Tot i que es va escriure el 
2000, el tema continua sent d'ab-
soluta actualitat. La situació dels 
immigrants no ha canviat, sinó 
que ha empitjorat. La complexitat 
i intensitat del text el converteix 
en un repte molt difícil que ens 
ve molt de gust afrontar.

Carme Pla, actriu catalana de 
prestigi, encarna l'únic per-
sonatge de l'espectacle. Què 
pots explicar del personatge?
És un personatge complex que, pel 
sol fet d'intentar canviar el passat, 
viu en tensió i intenta controlar-ho 
tot perquè res intercedeixi a la seva 
vida. Per oferir la intensitat que re-
quereix, necessitàvem una actriu 
amb llarga trajectòria i bagatge. La 
Carme Pla, de T de Teatre, té l'ex-
periència i la força que demanava 
el personatge.

Per què estreneu el muntatge 
a Can Gassol?
Can Gassol ofereix una proximitat 
amb el públic que ens interessa 
molt perquè el personatge fa un 
viatge emocional molt intens. A 
més, la Carme crea un clima íntim 
que arriba a l'espectador que, si-
tuat tan a prop, podrà entrar més 
en la història i sentir-se més partí-
cip. La platea estarà situada a tres 
costats, és a dir, que l'espectador 
quasi formarà part de la història.

A més de fer tres funcions a 
Can Gassol, teniu previst por-
tar el muntatge a més espais?
A partir de la primavera del 2018 
ens agradaria engegar una tem-
porada a Barcelona i fer bolos per 
Catalunya. Hi ha algunes sales de 
Barcelona que ens interessen i 
vindran a Mataró a veure l'espec-
tacle, que esperem que els agradi 
i el portin a les seves sales.

Tractat de Blanques: 5,6, i 7 
de maig a Can Gassol

Carme Pla actriu protagonista a 'Tractat de Blanques' David Ruano
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Taller de dansa Bellànima al pati de la Residència Sant Josep

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Si senties que paties un embolic i no 

podies veure clar, desapareix la boira 

i emprens accions que t'ajudaran a 

desbloquejar-te. Vigila amb la velo-

citat en tots els sentits.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Alguns temes que estaven en es-

tat latent, comencen a moure's. És 

comprensible que tinguis una mica 

de pressa per posar-te al dia, però 

pensa que tot necessita el seu temps.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Cercaràs tot allò que et proporcioni 

seguretat, tant material com emo-

cional i posaràs al dia l'economia. 

Pots veure solucions a un problema 

domèstic que ja s'allarga massa.

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

Al teu voltant les coses creixen i es 

multipliquen. Això passa especialment 

si has aconseguit canviar el xip i dei-

xar enrere pensaments negatius. El 

camí s'obre davant teu.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

 Moment de rebre el fruit, potser de 

molt de temps de treball. Et pots sen-

tir però, com si alguna cosa t'impedís 

gaudir del tot. Pot ser que resti alguna 

cosa per aprendre.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

L'atenció pot estar posada en la qües-

tió material en aquests dies. Et pots 

trobar posant ordre als papers i no 

serà estrany que trobis quelcom que 

creies perdut per sempre.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Dos més dos són quatre però sovint 

tu veus més opcions. No siguis tan 

rebuscat i no perdràs energia en as-

sumptes que no et convenen. Aposta 

per la llum i les idees clares.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Vas apostar per una manera de fer 

les coses, diferent de la resta, durant 

temps pots haver-te sentit sol però de 

mica en mica t'envoltes de persones 

amb coses en comú.

Bessons (21/5 al 21/6)

El descans agafa protagonisme i et 

pots trobar cercant teràpies alter-

natives per millorar el son. A tu no 

cal que et diguin que escriguis i ara 

menys. Estaràs inspirat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

El teu sistema de creences és posar 

a prova i tendiràs a l'escepticisme. 

És important no perdre la fe, espe-

cialment en tu mateix. Et sentiràs 

preparat per parlar d'emocions.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

En el més intern, entens algunes co-

ses que ni veies fa 10 anys. Les dures 

vivències no han estat en va. Recordes 

amb enyorança a algú que ja no està 

entre nosaltres.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

En l'activitat física trobaràs una ma-

nera de superar-te i de gaudir de 

moments només per a tu. No cal fer 

res especial, però si és interessant 

recuperar el teu to vital.

www.facebook.com/dhannaastro

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

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot
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  El I premi de poesia FusiónArte 
arriba per retornar el prestigi de la 
poesia a la nostra ciutat que, se-
gons el President de l’associació 
d’artistes, Juanjo 
Escámez, ha que-
dat amagada per la 
manca d’activitats 
entorn d'aquesta 
disciplina. Per a 
participar-hi, els 
poetes poden pre-
sentar un poema-
ri original i inèdit 
entre 100 i 300 versos en llengua 
catalana o castellana abans del 

 Dissabte i diumenge, en doble 
sessió, el Monumental acollirà 
l'edició d’aquest projecte peda-
gògic de la Xarxa de Cases de la 
Música de Catalunya. El seu ob-
jectiu és introduir els alumnes de 

L’associació mataronina d’artistes FusionArte impulsa la 
primera edició del premi de poesia FusiónArte

dia 31 de maig.
El primer classifi cat obtindrà 

l’edició de 30 exemplars d’un po-
emari amb una extensió màxi-

ma de 600 versos. 
A més, també hi 
haurà reconeixe-
ments pel segon i 
tercer classifi cat, 
així com la pos-
sibilitat d’atorgar 
mencions d’honor. 
Es poden consul-
tar les bases a la 

pàgina web de FusiónArte. | Laia 
Mulà

Volen potenciar la poesia a la 
ciutat amb un nou certamen

Novena edició de 'Musiquetes, 
caten els més xics'

  Arquitecte municipal de l'Ajun-
tament de Mataró durant 43 anys 
(1916-1959), Lluís Gallifa i Grezner 
va aprendre l'ofi ci a l'Escola d'Ar-
quitectura de Barcelona. A partir de 
la fi gura de Gallifa, el Museu Arxiu 
acollirà una exposició centrada en 
el procés de formació i naixença de 
l'arquitecte, la seva formació com 
a estudiant de principis del segle 
XX i les infl uències que va rebre. 
Produïda pel Museu Arxiu i la fa-
mília Gallifa i comptant amb la col-
laboració de la Direcció de Cultura 
de l'Ajuntament de Mataró, l'ex-
posició mostra 75 treballs d'en-
tre els més de 375 que formen la 
col·lecció.

La inauguració tindrà lloc el 12 
de maig a 2/4 de 8 del vespre i es 
podrà visitar els divendres i dis-
sabtes a la tarda fi ns al 17 de juny. 

Deixeble Montaner
La formació dels arquitectes de 
principis de segle XX responia a 
un sistema d’ensenyament molt 
exigent. Dirigia l’Escola Lluís 
Domènech i Montaner que va 
aportar nous horitzons a l’ense-
nyament dels arquitectes, possibi-
litant el Modernisme, un projecte 
d’arquitectura amb personalitat 
pròpia a Catalunya.  | L.M.

Protagonitza la mostra 'La 
formació d'un arquitecte'

L'arquitecte Lluís 
Gallifa, protagonista 
al Museu Arxiu 

primària al món de la música a 
partir del descobriment i del tre-
ball de cançons populars. Nens i 
nenes de cicle inicial presenten la 
cantata Allà a Mataró n’hi havia un 
tramvia. | Redacció

Membres de l'associació d'artistes FusionArte El cartell de l'exposició

Una edició passada del Musiquetes

El certamen neix per sac-
sejar el panorama poètic 
de la ciutat i s'obre a cre-
acions en català i castellà

 Cedida 

Cedida

Cedida 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 CAMINANT x CATALUNYA
3:00 TELÓ DE FONS

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 RELIGIONS
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TELÓ DE FONS
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BA-BA
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
13:00 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 FTELÓ DE FONS
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ÚLTIMA SESSIÓ
22:30 LA FÀBRICA
0:00 SET DIES
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC

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

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

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

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
 AGENDA LA XARXA
18:00 LA FÀBRICA
19:30 CREURE AVUI
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

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

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 GAUDEIX LA FESTA
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Teatre que tracta de teatre
‘Infàmia’ tanca bé la temporada del Monumental 

Crítica de Teatre: Comas Soler

 Si l’última obra del dramaturg i 
professor canetenc Pere Riera no 
tingués prou mèrits –que en té de 
sobres– aquest Primer de Maig el 
públic de Mataró i la seva demos-
trada indulgència n’hauria pogut 
afegir un altre: haver tancat satis-
factòriament la programació del 
Monumental en una temporada 
de balanç irregular.

Estrenada amb èxit a comen-
çaments de l’any passat a La 
Villarroel de Barcelona, ‘Infàmia’ 
és una peça d’encàrrec que Riera 
va concebre per al protagonisme 
d’Emma Vilarasau, a qui ja ha-
via dirigit anteriorment en dos 
altres textos seus que els espec-
tadors mataronins poden recor-
dar perquè també es van veure al 
Monumental: ‘Desclassifi cats’, la 
primavera del 2011, i ‘Barcelona’, 
la tardor del 2013. Ara ‘Infàmia’ 
ha reprès les representacions i 

està fent una extensa gira amb 
dos canvis respecte al repartiment 
inicial. Al costat de la Vilarasau i 
de Francesc Ferrer, que continuen 
i s’hi llueixen, Jordi Bosch relleva 
Jordi Boixaderas i Mar Ulldemolins 
substitueix Anna Moliner. I s’ha 
de dir que, bo i els matisos inter-
pretatius propis de cadascú, les 
dues incorporacions fan igual-
ment el pes. 

Rigor i implicació professional
Seguint una certa tradició de teatre 
que tracta de teatre, a ‘Infàmia’ Pere 
Riera du a terme un bon exercici 
d’escriptura i de direcció per plante-
jar interrogants i fer una introspec-
ció aguda al món de l’escena. Ho fa 
presentant-nos l’Eva, una actriu ex-
perimentada i reconeguda, que poc 
després de la mort del seu marit va 
decidir abandonar inopinadament 
els escenaris en un moment àlgid de 
la seva carrera. Dedicada des d’ales-
hores a impartir classes particulars 

d’interpretació, té d’alumnes l’Aleix 
i la Sara, un actor i una actriu joves 
que malden per fer-se un lloc a la 
professió. Conscient de la traça insu-
fi cient d’un i l’altra, Eva els fa assajar 
repetidament unes seqüències de 
‘Hamlet’ amb una severitat càusti-
ca plena d’al·legats a les exigències 
de la vocació teatral, un rigor que 
sembla respondre a les seves con-
viccions didàctiques però que té 
també regust de frustració. Quan 
en aquestes classes apareix per sor-
presa en Toni, un actor veterà que 
vol convèncer l’Eva perquè torni a 
actuar amb ell, quedaran explici-
tades quatre maneres d’encarar les 
vivències, les expectatives i les con-
tradiccions que es donen entre els 
que tenen per ofi ci l’art de la fi cció 
escenifi cada, sobretot pel que fa a 
la implicació personal i vital.  

Comèdia convincent
Una trama amb aquests ingredients 
podia comportar el parany d’acabar 
essent un producte críptic, massa 
exclusiu per als iniciats en la cosa 
teatrera. Però no. L’autor ha constru-
ït una comèdia hàbil i convincent, 
amb vivesa en els diàlegs, que sap 
dosifi car situacions i que arriba la 
mar de bé a tota mena de públics. 
El joc amb dos personatges tan po-
pulars com Hamlet i Ofèlia i el ca-
lat que permeten els fragments de 
text presos a Shakespeare són un 
recurs que no falla. Ara bé, amb la 
mateixa gràcia Riera no s’està d’afe-
gir-hi picades d’ullet, interioritats i 
anècdotes de l’univers peculiar de 
la faràndula que permeten ser lle-
gides amb el codi que li és propi. 
Com tampoc no passa de llarg de 
l’oportunitat d’incloure-hi pinze-
llades que evoquen amb subtilesa 
Ibsen, Benet i Jornet o Louis Jouvet, 
entre d’altres. Tot plegat, embolca-
llat adequadament amb un conjunt 
d’elements escenogràfi cs sobris i 
plens de simbolisme, permet con-
cloure que ‘Infàmia’ constitueix una 
proposta de qualitat demostrada.

Un moment d'Infàmia  Cedida 
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La jornada de neteja de Lotus Blau al Turó d'Onofre Arnau Cedida 

  El pròxim diumenge 14 de maig 
entre les 9h i les 13.30h la Fundació 
Lotus Blau organitza una nova 

La Fundació Lotus Blau busca voluntaris al correu 
info@fundaciolotusblau.org

sortida de neteja de boscos amb 
voluntaris, a la zona del camp de 
futbol de Can Bruguera. També 

Jornada de neteja de Can 
Bruguera el diumenge 14

treballaran per recuperar la Font 
d'en Homs que està colgada per 
la sorra pels aiguats que han tin-
gut lloc al llarg dels darrers anys.  

L’imprescindible: els voluntaris
La desena d’organitzadors de 
la sortida compten amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Dosrius i del Restaurant de Can 
Bruguera, el qual posarà a dispo-
sició dels voluntaris un esmorzar 
per agafar forces. Des de la funda-
ció cerquen voluntaris per a fer les 
tasques de neteja i destaquen que 
és una activitat ideal per a famílies 
perquè nens i pares poden treba-
llar conjuntament i així fomentar 
l’educació mediambiental dels més 
petits i passar temps en família.| 
Redacció

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

99.000€

BUEN PISO POR CALIDAD Y PRECIO
Ref. 12711 Z. ROCABLANCA: Atención a este piso en exclu-
siva. 1er piso en edifi cio esquinero. 85 m2, amplio recibidor, 
3 habit. (2 dobles) Salón rectangular, balcón 9m2 exterior 
Cocina lacada reformada, galería Baño completo reformado. 
Suelos de gres. Ventanas de aluminio. Puertas de roble.

T

ZONA MARÍTIMA

243.900€

Ref. 12702 CENTRO: Junto playa, vivienda 90m2 en 
buena imagen y pocos vecinos. Destaca su distribución 
y amplitud de estancias. 4 dorm. (2 dobles). Salón co-
medor 25m2. Balcón exterior. Cocina offi ce equipada 
como nueva, galería. Baño completo + aseo. Suelos gres. 
Calefacción. Parking y trastero incluidos. De los mejores 
inmuebles por situación, estado y características.! 

138.000€

¡OCASIÓN DEL MOMENTO!
Ref. 12710 JTO. PUIG I CADAFALCH: Edifi cio buena pre-
sencia y ascensor. 90 m2 actualiz. Distribución, imagen y 
luminosidad. Salón 20m2. Balcón. Gran cocina 14m2 impe-
cable y galería. 3 dor. (2 dobl). Baño compl.+ aseo. Suelos 
gres. Ext. aluminio doble. A.A Trastero en parte superior .

T
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Els Argentona Bocs celebrant el títol de lliga Cedides

Clara victòria dels maresmencs sobre el SenglarsFalcons de Santa Cristina d’Aro, 
que jugaven a casa 

Els Argentona Bocs guanyen la seva 
cinquena Lliga  

  Els Bocs d’Argentona van gua-
nyar diumenge la seva cinquena 
Lliga Catalana de Futbol Americà 
en batre en la fi nal, i a domicili, els 
SenglarsFalcons de Santa Cristina 
d’Aro per un clar 7-22. És el cinquè 
títol dels maresmencs, el tercer 
en les últimes quatre tempora-
des, cosa que els confi rma com 
els grans dominadors de la Lliga 
Catalana en els darrers anys. 

El running back de Bocs Daniel 
Lenhardt va ser escollit MVP del 
partit després de la seva gran ac-
tuació en l’atac del conjunt de 
Marc Güell.

Els Argentona Bocs  quarts clas-
sifi cats en la fase regular i que va 
vèncer en les semifi nals al darrer 
campió, Reds, a domicili, van sortir 
a totes des d’un principi, aprofi -
tant la seva major experiència en 

partits importants. El seu rival, en 
canvi, es va mostrar massa nerviós 
i imprecís i no va poder mostrar el 
joc que l’ha permès acumular vuit 
victòries consecutives enguany i 
acabar primer de la fase regular.

Daniel Lenhardt, veterà corre-
dor, va ser el gran protagonista, 
convertint-se en un malson per 
a la defensa gironina durant tot 
el partit. 

Adreça web del banner invertit:

gaudimmataro.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

CEL·LULAR

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ANDRÉS BUESA LÓPEZ

concursos
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L'espectacle Brincabros uneix Brincadeira i Brodas Bros La imatge promocional Cedida 

 La Sala tanca temporada aquest 
diumenge 7 però ho fa amb una 
aposta que pot semblar un terra-
trèmol. Les potents coreografi es 
de la companyia de dansa i cultura 
urbana de cinc membres Brodas 
Bros, s’uneixen amb la música ple-
na de ritme de Brincadeira en un 
espectacle ple de poesia i energia 
que parla sobre les connexions. La 
fusió de les dues companyies en 
neix música que surt de l’ànima, 
intensa i explosiva. Tot i que l’ins-
trument principal de l’espectacle 

 Argentona s'omple de Dansa 
aquest cap de setmana. El Centre 
Parroquial ha programat una ses-
sió especial amb el passi del fi lm 
“Ballerina”, en català, per als dies 
6 i 7 de maig. Diumenge, a la Plaça 
Nova, la companyia Vero Cendoya, 
amb la col·laboració de l'escola 
de Dansa Pas x Pas, presenta “La 
Partida” a la plaça Nova i dilluns 
al matí, també a la plaça Nova, 
alumnes de segon de primària de 
les escoles del municipi participa-
ran en el taller “fem dansa". | M.C.

L'espectacle que fusiona Brincadeira i Brodas Bros es 
podrà veure diumenge després d'un mes a Barcelona

Activitats diverses fins i tot 
dilluns, per a escolars 

és el tambor, també s’hi podrà 
sentir una guitarra elèctrica, dues 
bateries, un hang i una veu me-
lòdica que componen una banda 
sonora a cavall entre la música 
acústica i l’electrònica.

Els espectacles de Brodas Bros es 
mouen entre diversos estils de ball: 
des del hiphop, al popping, locking 
o el break dance. En aquesta ocasió 
oferiran un espectacle més madur 
sota la direcció de Lluc Fruitós 
(Brodas Bros) i Edison Aguilar 
(Brincadeira).  | Redacció

Brincabros, un terratrèmol de so 
i ball per tancar l'any de la Sala

Cap de setmana per 
celebrar el Dia 
Internacional de la Dansa 

Cedida 

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

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

Ref. 5835 MA-
TARÓ: CASA 
SENYORIAL EN 
PLE CENTRE 
DE MATARÓ!! 
Planta baixa + 
primer pis, pati 
i dues terras-
ses. ORIENTA-
DA AL MAR!!! 
SOL TOT EL 
DIA. Amb 4 

habitacions. Per a més informació, 
no dubti en trucar-nos, serà un plaer 
atendre'l.

VOL 

VENDRE
EL SEU PIS?

TRUQUI'NS!
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2599: Cerdañola: Vivienda para ac-
tualizar a su gusto. 3 hab. dobles, 1 baño, 
cocina office con galería., amplio salón 
comedor, terraza comunitaria. Exterior, 
soleado y vistas despejadas. 83.000€

EN EDIFICIO CON ASCENSOR

Ref. 2584: Centro - Havana: Vivienda en 
comunidad reducida. 4 hab (3 dobles), 1 
baño, cocina indep., amplio salón come-
dor con balcón.  Orientada a mar y vistas 
despejadas sobre la ciudad.  145.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2593: Centro: Casa unifamiliar para 
actualizar y con terraza superior. 2 hab, 
1 baño actualizado, cocina integrada 
a salón comedor. No dudes en visitarla, 
oportunidad!! 132.000€

ZONA CASCO ANTIGUO

Ref. 2586: Centro: Ideal como primera vi-
vienda y Junto Parque Central, 2 hab., salón 
comedor con balcón, cocina indep con 
galería, 1 baño, calefacción. Comunidad 
reducida y calle tranquila. 147.000€

JUNTO PLAZA GRANOLLERS

Ref. 2339: Jto. Rocablanca: Vivienda en 
edificio con ascensor  para entrar a vivir. 3 
hab., 1 baño completo, cocina off. indep. 
con galería, salón comedor con balcón, 
calefacción.  Exterior 100%. 139.900€

TODO REFORMADO

Ref. 2579: Centro: Vivienda reciente cons-
trucción con terraza a nivel de 65m2, 2 ha-
bi., 1 baño completo, salón comedor con 
cocina integrada y salida a terraza. Parking 
incluido, venga a visitarlo!  186.000€

CON TERRAZA Y PARKING

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 

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

www.immo-nova.es

1P IMMO NOVA.indd   1 2/5/17   17:40



 El metge d’Arenys de Munt és 
un dels que ha rebut més vots del 
llistat de 10 persones que aspira-
ven a ser 'Català de l'any 2016'. 
L’arenyenc ha estat nominat per 
ser un metge especialista en ma-
lalties tropicals. Durant el 2016 va 
presentar un antibiòtic que permet 
eradicar el pian a l’illa de Lihir, a 
Nova Guinea. Es tracta de l’azitro-
micina, que s’utilitza habitualment 
per combatre l’otitis i la bronquitis 
i que permet posar fi  a la malaltia 
del pian amb una única dosi oral.  
I és que aquesta malaltia afecta 
unes 500.000 persones, sobretot 

 Cabrera de Mar és actualment el 
municipi del Maresme en el què 
menor incidència té l’atur. Així ho 
revelen les darreres dades fetes 
públiques relatives al passat mes 
de març que situen la taxa d’atur 

El metge especialista en malalties tropicals competeix 
amb Francisco Ibáñez i Manel Pousa fins al dia 16

nens, a tretze països de l’Àfrica, 
sud-est asiàtic i pacífi c occidental. 
Juntament amb Oriol Mitjà, han 
quedat fi nalistes Francisco Ibáñez, 
creador de ‘Mortadelo i Filemón’, 
i Manel Pousa, sacerdot solidari i 
dinamitzador ciutadà. 

Votacions fins al dia 16
Les votacions seguiran fi ns al dia 
16 de maig al migdia, quan es tan-
carà davant notari. El nom del gua-
nyador es coneixerà a la gala fi nal 
que se celebrarà al Teatre Nacional 
de Catalunya aquella mateixa nit. 
| Redacció

L'arenyenc Oriol Mitjà, finalista 
per a ser Català de l'Any

Cabrera de Mar, el municipi 
amb menys atur del Maresme

 Arenys de Mar va ser terra d'indi-
ans i ho celebrarà dedicant el mes 
de maig a activitats per difondre 
el patrimoni dels qui van anar a 
Amèrica a fer fortuna. L'acte que 
inaugurarà el mes festiu és la Fira 
dels Indians, la qual estarà tot el dia 
6 a la plaça de l'església. El mateix 
dia a les 19.30 h, també s'hi suma-
ran diverses actuacions musicals 
que acompanyaran les paradetes 
la resta del dia.

La llarga història dels "america-
nos" a Arenys guarda altres cares 
a més de l'objectiu de fer fortuna 
i Ramon Verdaguer es farà càrrec 
d'explicar l'esclavatge i altres his-
tòries en una conferència el dia 13. 
Una hora després, també a la Sala 
Josep M. Arnau del C.C. Calisay hi 
haurà el Concert Pell de Barnús, 
amb Indira Ferrer, Ricard Alfonso 
i Carles Puig.

Festa cubana
El 19 de maig la festa cubana arri-
ba al mercat municipal amb una 
jornada gastronòmica amb preus 
populars. El vespre del dia 20 serà 
el de la  barreja de la cultura i la 
música en la Nit dels Museus, on el 
Museu Marès i el Museu Mollfulleda 
obren les portes a partir de les 21h, 
amb  havaneres en directe. | Mireia C.

Amb activitats i lleure per 
a difondre el patrimoni

Arenys de Mar 
celebra aquest maig 
el mes dels indians

al municipi en el 7,08 per cent el 
que representa que el nombre to-
tal de persones que es troben a 
la recerca d’una feina ha baixat 
en 14 quedant en un total de 147, 
a nivells pre-crisi, del 2007. | Red

El metge d'Arenys de Munt Oriol Mitjà El cartell de la Fira

Cabrera, en nivells d'atur similars a abans de la crisi

 Cedida  Cedida 

 Arxiu 
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amb algunes de les problemàtiques 
que afectaven la comarca com els 
pisos turístics o la taxa turística.

No coneixia Bustos
Fontbona va remarcar que no co-
neixia Manuel Bustos i que l'havia 
conegut el mateix divendres als 
Jutjats de Sabadell. "El president 
de l'àrea de Turisme de llavors em 
va dir que estaven buscant un as-

sessor i que potser 
la feina, si em veia 
capacitat, podia 
fer-la jo", va co-
mentar Fontbona 
que va reconèi-
xer que va assu-
mir aquest càrrec 
just quan va que-

dar-se sense feina a la Diputació 
de Barcelona. En aquest sentit va 
explicar que cobrava 900 euros 
bruts al mes i que quatre mesos 
després va decidir renunciar quan 
va transcendir s'estava investigant 
la FMC i els seus alcaldes. "Vaig 
veure que el meu nom apareixia als 
diaris,  vaig trucar a Xavier Amor 
i li vaig dir que no valia la pena".| 

Redacció -ACN

  L'exalcalde d'Arenys de Mar i 
expresident de la Federació del 
PSC al Maresme, Santi Fontbona, 
va declarar la setmana passada da-
vant la jutgessa que instrueix el 'cas 
Mercuri', Beatriz Faura, als Jutjats 
de Sabadell. Dins la causa oberta 
contra l’exalcalde de la ciutat va-
llesana Manuel Bustos i la seva 
gestió al capdavant de la Federació 
de Municipis de Catalunya, s’in-
vestiga l'abona-
ment per part de 
la FMC a Santiago 
Fontbona de factu-
res injustifi cades i 
inexistents en con-
cepte d'assessora-
ment extern, amb 
la fi nalitat de com-
pensar la pèrdua d'ingressos com a 
càrrec comarcal del PSC. Fontbona 
va justifi car en la seva comparei-
xença la feina que va dur a terme 
durant quatre mesos com a asses-
sor de la Federació de Municipis 
de Catalunya l'any 2012. Fontbona 
va assegurar que va dur a terme 
un informe sobre el turisme a la 
comarca i que les tasques que va 
desenvolupar estaven relacionades 

S’investiga l'exalcalde d'Arenys per una feina durant 
quatre mesos per a la FMC que presidia Manuel Bustos

Santi Fontbona declara als 
jutjats pel ‘cas Mercuri’

 Dos projectes han guanyat l’Efec-
te Jove, iniciativa de la Regidoria de 
Joventut amb l’alumnat de 1r de 
batxillerat dels dos instituts per-
què s’impliquin amb el municipi 
creant projectes vinculats amb allò 
que no els agrada del seu entorn. 
La proposta Obre els ulls, de l’ins-
titut Pere Ribot, amb 1.048 punts, 
i Sense nom, de l’institut Vilatzara, 
amb 896 punts.

Durant el procés de votacions, 
obert a tothom, han participat 358 
persones, que podien donar fi ns 
a cinc punts a cadascuna de les 
cinc propostes que es presentaven.

Els dos projectes
Obre els ulls és un projecte de 
les alumnes Cristina Argimón, 
Genona Vergés, Ingrid Carbonell 
i Aida Antón, que vol conscienciar 
a través d’un festival temàtic i la 
gravació d’un curtmetratge com 
pot afectar a l’autoestima dels joves 
els cànons de bellesa i les malal-
ties mentals.  

Sense nom és un projecte 
dels alumnes Adam Weeks, Lara 
Gutman, Pablo Garcia i Georgina 
Recort, per fer unes jornades on 
exposar obres relacionades amb 
les emocions i malalties com la 
depressió o l’ansietat. També pro-
posen fer pintura en viu. | Redacció.

Guanya un projecte de 
cada institut de Vilassar

L'Efecte Jove, per a 
projectes sobre 
sentiments

4

Durant quatre mesos va 
cobrar 900 euros bruts 
per assessorar la FMC

Santi Fontbona, entrant als jutjats de Sabadell

L'Efecte Jove  Cedida

 Cedida 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Renfe (Ref. 227117) 110 m2 Pis de 4 ha-
bitacions, 3 dobles i 2 banys al cos-

tat de l’estació de tren. Pis totalment re-
format. Balcó de 15m2. 

191.000€ 

PERAMÀS (REF.: 230188) 
Planta baixa de 55 m2 amb pati

de 13 m2, 2hab.,bany,
cuina i saló menjador.

95.000€.

LA CORNISA. Estupenda casa a pocs 
minuts del centre de Mataró. 245m2 de 
vivenda i 156m2 de jardí en 3 plantes. 
Per a 2 families o per gaudir d’un canvi 

d’ambient dins de la propia casa.
450.000€

CERDANYOLA (Ref.: 226361).
Pis de 75m2, 2 habitacions, menjador, 

cuina, bany.
Per entrar a viure! 

63.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Primera Linea de Mar 
(Ref. 222880) 190m2. Pis de 5 habi-

tacions i 3 banys  a primera linea de 
mar amb parquing a la mateixa fi nca.  

270.000€ 

PERAMÀS (REF.: 229722) 
Pis de 102m2, ascensor, consta de 3 hab., 

bany, cuina offi ce i galería.
Totalment reformat.

169.990€. 

ZONA ESPERANÇA. Pis exterior i lluminós 
de 3 habitacions, saló-menjador, balcó al 

carrer, cuina ind i bany complet amb plat de 
dutxa. Completament reformat

per entrar a viure. 

85.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 228416). 
Planta baixa de 70m², 3 habitacions, men-
jador, sala d’estar, cuina i bany. Exterior 

cantoner! Per entrar a viure!

88.000€

T

T

T

T

T

T

T

T
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Cantant, compositora, dona i del Maresme: així es defineix la músic i pedagoga musical

Maria Lamata
fusionant estils musicals

Laia Mulà

 “Compondre és la meva manera de fer”, confessa 
Maria Lamata. La jove cantant de 25 anys d’Òrrius 
presenta aquest divendres dia 5 de maig el seu primer 
disc. Amb una profunda passió per la música i plena 
d’energia i caràcter, la Maria presenta a la Sala Clap 
‘Ets un desastre’, un àlbum original "que vol deixar 
clar que no som perfectes ni cal que ho siguem”. 

El disc és “fresc, amè i divertit” i se centra princi-
palment en dos temes: la introspecció en els senti-
ments propis i l’amor en un concepte molt ampli, 
humà i inclús eròtic. “Quan escolto música sovint 
em trobo amb què hi ha moltes cançons que parlen 
de l’amor des d’un punt de vista frívol, un t’estimo 
lleuger”, rebutja la Maria, que explica que 'Ets un 
desastre' conté dues cançons d'amor. 

 Amb influències del jazz, el funk i el pop anglès 
la compositora cerca un so propi que “no es pot 
classificar en cap estil concret” i s’envolta d’una 
banda de 8 músics magnífics. “Quan li dius a algú 
de participar en un projecte tan personal, no només 
compta el músic, sinó que compta més la persona 
que hi ha al darrere” i afegeix que els membres de la 
banda són bons amics que li han donat molt suport. 
L'únic hàndicap, admet Lamata, és que fer concerts 
amb una banda tan gran és difícil.  

La seva versatilitat com a músic i cantant l’han 
portat a participar en una llista llarga de projectes 
com a músic de jazz i bossa nova. La Maria desborda 

energia i ganes de fer música però admet que té pà-
nic a mirar al futur i per això prefereix no planejar les 
coses. “Tinc un sentiment d’optimisme envers allò 
que vindrà però no sóc del tipus de persones que es 
determina per unes fites” explica, sinó que “intento 
fer les coses bé cada dia perquè en un futur vagi bé”. 

L'ofici d'ensenyar música

La Maria també és pedagoga musical i treballa 
fent classes de música des dels 19 anys. Es va 
formar a l’ESMUC en l’àmbit de pedagogia del 
cant i confessa que ha tingut la sort de poder-se 
formar “mentre treballava en el mateix àmbit de 
la pedagogia” ensenyant a nens i a "no tan nens", 
explica. És professora de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró (EMMM) de flauta travessera, 
cant, llenguatge musical i harmonia i, a més, dirigeix 
algunes corals de l’escola. 

Apunts

Defineix-te: Propera, optimista i ferma

un llibre: ‘La insuportable lleugeresa de l’ésser’, 
Milan Kundera

una pel·lícula: 'La vida secreta de las palabras’

un viatge: a París

un músic: Amy Winehouse

un somni: Fer un segon disc

Daniel Ferrer 

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

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

T. 937 965 148
5365

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

OBRA NUEVA T

103.000€
REF. 5126 Z. CIRERA, 1er piso bien conser-
vado, salón com. 20m2, balcón ext.  3 hab. 
1 dobles, baño con ducha, gres, calefacc., 
cocina formica blanca y lavadero, terrado 
comunitario. OCASIÓN. 

T

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

T

                                        365.000€
REF. 2467 PERAMÀS, Totalmente reformado de diseño mo-
derno y actual, terraza de 30m2, a.a y calefacción. 135m2, 
4 hab. (2 dobles), baño con ducha y aseo. Piso muy bien si-
tuado cerca de todos los servicios. 

T

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

T

190.000€
REF. 2471 VIA EUROPA, Seminuevo con 
terraza de 30m2, calefacción central, 2 
hab. 1 doble, cocina offi  ce, suelos de 
parquet, baño completo con ducha, zona 
infantil comunitaria.

T

117.000€
REF. 4463 CERDANYOLA NORTE, 
Totalmente exterior, muy luminoso, 2 
terrazas 15m2 c/u, 4 hab. 2 dobles, baño 
y aseo, cocina offi  ce con galería, piso 
con muchas posibilidades. OCASIÓN.

T

157.000€
REF. 2455 Z. JUZGADOS, Piso seminuevo 
en zona bien comunicada, todos los ser-
vicios,  2 hab., baño completo con ducha, 
salón com., cocina integrada, electrodom. 
integrados, balcón exterior, calefacción 
central y a.a.

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

Piso de 100m², 4 habitaciones (2 dobles), 1 baño, cocina independiente, galeria, bal-
con, AA/CC, cierres de alumnio, MUY SOLEADO!!                                                  T150558

Centre 167.300€

Pis disseny en planta baixa amb entrada indep. 110m², 3 habit. dobles (2 dob), 1 
bany, cuina oberta, saló 50m², aa/cc, alumini, parquet, Pati int. 14m²!!!!      T151104

Els M� ins 182.952€

Pis en zona tranquil·la i familiar, 70m², 3 hab. 1 bany complet, 1 servei, cuina office, 
saló menjador, balcó, calefacció, parquet,  alumini, Pàrquing inclòs!!              T108877

Havana 225.000€

Espectacular pis de 87 m², tssa de 60 m², costat Pl. Sta Anna. Gran menjador 30 m² cui-
na offi. 15m², 2 habit., i bany comp. Calef+ aire condicionat. Millor que nou!  T151172

Centre 250.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comMÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Casa en immillorable zona, tots els serveis, 384m², tssa 100m², local més +2  viven-
des, possibilitat reformar al seu gust o quedar-se amb els inquilins!!                  T250252

Cen� e 340.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Piso 100m², 4 habit., 2 baños, cocina office, salón comedor, galería, aa/cc, cierres 
aluminio, ascensor, parking coche y moto, amueblado para entrar a vivir!!!   T106772

Parc Central 273.000€

950€

1.250€

600€

875€

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   2 2/5/17   18:26



Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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 disponible fi ns a fi nals de maig !!!                           625€/Mes

T110042 Sant Andreu de Llavaneres. Planta baixa 70m², 2 hab, 1 bany complet, cuina 
tanc, saló menjador 2 ambients, Zona comun. jardí i piscina !! !                          625€/Mes

T 110496 Mataró. Centre.  Pis de 60m², 2 habit, bany complet, cuina tancada, saló 
menjador, balcó, aa/cc, tanc. alumini, ascensor, pàrquing, Molt lluminós!!       750€/Mes

T110491 Mataró. Centre. 1er pis sense ascensor tot reformat de 85m², 2 habitacions ex-
teriors, 1 bany complet amb dutxa, saló menjador amb cuina integrada, galeria, calefac-
ció, tancaments d’alumini, Terrassa de 15m²!! No accepten mascotes!!       900€/Mes

T202558 Argentona. Casa a 4 vents, acabats de 1ª qualitat, de 379m², 4 habit (1 suite), 3 
banys, cuina amb electrodomèstics, saló menjador amb llar de foc, terrassa, aa / cc, tan-
caments d’alumini, terres de marbre, garatge per a 3 cotxes, banyera d’hidromassatge, 
espectacular jardí de 477m². Disponibilitat al maig !!!!!                  1.500€/Mes

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

T202117 Canyamars. Casa moderna, 260m², 5 habit+ estudi 60m², 3 banys, cuina 
offi ce, saló, 2 tssas de 75m² i 20m², calef., Parking 2 cotxe, Terr. 1475m²!! 1.600€/Mes

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

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

T410116 Sant Vicenç de Montalt. Pis tot reformat de 120m², 4 habitacions (1 suite), 3 
banys complets, cuina offi ce, saló menjador amb sortida a terrassa des de 25m², galeria, 
aa/cc, terres de parquet, tancaments d’alumini, dues places de pàrquing, magnífi ca 
zona comunitària amb piscina i zona infantil!!!                                               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, Magnífi ca zona enjardinada de 
1.000m² amb porxada, barbacoa i piscina!! Ideal dues families !!!!            3.500€/Mes

T302973 Mataró. Centre.  Local comercial en traspàs a primera línia comercial al 
costat de la plaça de Cuba en exclusiva de 50m2, aparador de 4,5m2, calefacció, ma-
niquís, penjadors, Tot a punt per entrar i muntar el teu negoci que sempre has somiat, 
Truqui’ns que l’informarem!!!!                                                                              350€/Mes

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

T302936 Mataró. Centre.  Local en 1er pis costat Pl. Cuba, 70m², diàfan i moblat, 2 
grans fi nestres per on entra molta llum. Ideal ofi cines, despatxos!!!                 450€/Mes

T302441 Mataró. Via Europa. Costat Pl. Granollers. Local cantoner de 45m² en planta 
baixa, 1 bany, terres de parquet, porta automàtica, dues grans fi nestres per on entre 
molta llum, Ideal qualsevol negoci !!!                                                                    500€/Mes

T302673 Mataró. Centre.  Local en planta baixa totalment diàfan de 160 m2 amb sorti-
da a pati, 1 bany, dos trasters exteriors, Ideal magatzem!!!                               500€/Mes

T302802 Mataró. Via Europa. Local cial 130 m². Ideal qualsevol negoci, gres, tanc.alu-
mini, 1 lavabo i sortida de fums !. Ben conservat i molt ben situat!!!!             950€/Mes

T302130 Mataró. Centre. Local de 120 m² de superfície, disposa de lavabo. Ideal per a 
botiga !! Molt bona situació !!!                                                                            1.300€/Mes

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

Pis disseny en planta baixa amb entrada indep. 110m², 3 habit. dobles (2 dob), 1 
bany, cuina oberta, saló 50m², aa/cc, alumini, parquet, Pati int. 14m²!!!!      T151104

182.952€

Espectacular pis de 87 m², tssa de 60 m², costat Pl. Sta Anna. Gran menjador 30 m² cui-
na offi. 15m², 2 habit., i bany comp. Calef+ aire condicionat. Millor que nou!  T151172

250.000€

Casa en immillorable zona, tots els serveis, 384m², tssa 100m², local més +2  viven-
des, possibilitat reformar al seu gust o quedar-se amb els inquilins!!                  T250252

340.000€

P� c Cen� al950€

Pis de 100m², 4 habit, 2 
banys compl, cuina offi -
ce equip., electrodomès-
tics, saló menjador, amb 
galeria, aa/cc, alumini, 
ascensor, pàrquing co-
txe i moto, Moblat per 
entrar a viure!! Disponi-
ble al maig !!!  T106772

 St.V. M� talt
Dúplex 130m², 3 hab. arm 
emp. (1 suite, tssa 15m²), 
2 baños, cocina off, am-
plio salón comedor, tza. 
25m², galería, calefacción, 
carp alumini, parking incl, 
Zona com. 2 piscines, sala 
de juegos!!  T110492

1.250€

Pis cantoner 98m², 4 
habit, armaris encastats, 
2 banys complets, cuina 
office, saló menj. 25M², 
calefacció, tanc alumini, 
gres, 2 balcons, galeria i 
ascensor, pàrquing op-
cional, molt assolellat !!!    
T105692

Via E� � a900€

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

Peramàs600€

Oficina en primera plan-
ta tipo loft de 108m² de 
superfície, amb 1 bany 
complet, cuina tipus offi-
ce amb electrodomèstics, 
saló menjador, Ideal per a 
joves!!  T110471

Cen� e726€

Vilass�  de Dalt1.500€
Casa 4 vient. amueblada, 
171m², 3 habit. 1 baño, 
1 servicio, cocina, amplio 
salón com., chimenea, 
galería, cierres aluminio, 
parking, trastero, balcón, 
tza, Espectacular jardín 
piscina y zona barbacoa 
con cocina !!!  T202766

Primer piso con entrada 
indep de 75m², 3 habi-
taciones, 1 baño com-
pleto con ducha, cocina 
abierta a comedor, aa /
cc, los suelos de parquet, 
los cierres de aluminio, 
con terraza de 20m²!!    
T110497

Cen� e875€

Argent� a1.200€

CAN FERRETERS. Casa re-
for. 240m², 4 hab. (3 dobl) 
+ estudi, 2 banys compl, 
1 bany auxil. cuina, off, 
saló menj. llar foc, galeria, 
calef., parquet, alumini, 
garatge. parc. 1.000m² 
pisc., porxo, cuina estiu, 
vistes!!! T 202361
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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 de disseny. 273m2 i 300 
m2 de jardí privat,. Amb piscina comunitària.

Quota: 2.402€/mes

226.900 €

MATARÓ - Via Europa R 18601

Pis definitiu 4 hb, 2 banys, saló, balcó exter., 
cuina off, galeria, pati a nivell i terrassa.

Quota: 619€/mes

cuina off, galeria, pati a nivell i terrassa.

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

159.260 €

MATARÓ - Camí Serra R 18379

Preciós pis amb 2 hab dobles exteriors. 
Immillorable orientació, amb llum tot el dia.

Quota: 329€/mes

Immillorable orientació, amb llum tot el dia.

179.000 €

MATARÓ - Havana R 41240

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

Quota: 414€/mes

cuina offi ce, saló. Immoble per reformar.

325.000 €

ARGENTONA - Les Ginesteres R 41374

Fantàstica casa 180m2 en parcel·la 800m2. 
Acabats de luxe, per entrar a viure.

Quota: 1.201€/mes

288.750 €

MATARÓ - Centre R 18529

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

Quota: 1.067€/mes

299.000 €

ARGENTONA - Les Ginesteres R 41375

Casa de 250m2 en parcel·la de 800m2. Cons-
ta de 4 habitacions, 2 banys i lavabo, jacuzzi.

Quota: 846€/mes

Preciós pis amb 2 hab dobles exteriors. 

Acabats de luxe, per entrar a viure.

/mes

233.000 €

MATARÓ - Eixample R 18480

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

Quota: 765€/mes
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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